
Poznámky k legislatívnej regulácii štandardizácie 
geografických názvov 

Imrich Horňanský 
Bratislava 

 
 
 
1. Úvod 
V súčasnosti už niet vážnejších diskusií, ktoré by spochybňovali konštatovanie, že jed‐

notné používanie (predovšetkým písanie) štandardizovaných podôb geografických názvov 
prináša úsporu, predchádza prípadným omylom a nedorozumeniam medzi používateľmi 
týchto názvov, zvyšuje výchovnú, kultúrnu a spoločenskú úroveň požívateľov jazyka, skva‐
litňuje  informačnú  komunikáciu,  prispieva  k zvýšeniu  národnej  reprezentácie  a zvyšuje 
medzinárodnú prestíž štátu.  

2. Terminológia 
Pod štandardizáciou geografického názvoslovia podľa zákona 215/1995  (§ 2, ods. 17) 

a tiež podľa STN 73 0401‐2 (bod 8.6) rozumieme súbor opatrení zabezpečujúci jednotnosť 
geografických  názvov  a  záväznosť  ich  používania.  Pod  záväznosťou  štandardizovaných 
geografických názvov  rozumieme  zákonom  sankcionovanú povinnosť vydavateľov karto‐
grafických diel, používateľov geografických názvov v tlači a v iných prostriedkoch masovej 
komunikácie,  používateľov  geografických  názvov  v  úradnej  činnosti  štátnych  orgánov  a 
obcí a prípadne ďalších používateľov geografických názvov rešpektovať podoby štandardi‐
zovaných geografických názvov (napr. STN 73 0401‐2, bod 8.6.1). 

3. Štandardizovaný geografický názov 
Pod  štandardizovaným  geografickým názvom  (synonymum  „oficiálny  geografický ná‐

zov“)  v zmysle  STN  0401‐2  (bod  8.7)  rozumieme  „geografický  názov,  ktorého  podobu 
schválila a zverejnila príslušná inštitúcia štátu, na ktorého území sa ním pomenovaný geo‐
grafický  objekt  vyskytuje“.  Termín  „štandardizovaný  geografický  názov“  sa  používa 
v úradnom  domácom  i medzinárodnom  styku.  Je  zakotvený  aj  v  príslušných  všeobecne 
právne  záväzných predpisoch. Štandardizovaný geografický názov v Slovenskej  republike 
má mať nasledovné parametre: 

• o podobe štandardizovaného geografického názvu má  rozhodnúť názvoslovná au‐
torita podľa pravidiel slovenského pravopisu a širšie podľa pravidiel pravopisu príslušného 
jazyka (napr. zákon 215/1995, § 18 ods. 1; Prvá konferencia OSN o štandardizácii geogra‐
fických názvov, zásada č. 4C); 

• nie  je  prípustné,  aby  štandardizovaný  geografický  názov  bol  dlhý,  aby  sa  skladal 
z viac ako troch plnovýznamových slov (napr. zákon 215/1995, § 18 ods. 5); 

• nie je prípustné, aby štandardizovaný geografický názov urážal mravnosť (napr. zá‐
kon 215/1995, § 18 ods. 5); 
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• nie  je prípustné, aby  štandardizovaný geografický názov urážal náboženské alebo 
národnostné cítenie (napr. zákon 215/1995, § 18 ods. 5); 

• štandardizovaný  geografický  názov  má  byť  jazykovo  správny  (napr.  zákon 
215/1995, § 18 ods. 5); 

• štandardizovaný geografický názov má byť priliehavý vzhľadom na historický vývin 
územia (napr. zákon 215/1995, § 18 ods. 5); 

• v procese štandardizácie názvu geografického objektu je žiaduce sa vyhnúť opako‐
vaniu už štandardizovaného názvu pre iný geografický objekt (zrejme, že túto zásadu ťaž‐
ko aplikovať v prípade mikrotoponymie) (Prvá konferencia OSN o štandardizácii geografic‐
kých názvov, zásada č. 4C); 

• keďže  pomenúvanie  alebo  premenúvanie  geografických  objektov  podľa  žijúcich 
osôb alebo tesne po ich úmrtí je zdrojom problémov, v procese štandardizácie názvu geo‐
grafického objektu je žiaduce sa vyhnúť takýmto názvom; v tejto súvislosti je žiaduce, aby 
názvoslovná autorita zaviedla do pravidiel štandardizácie  jasnú „čakaciu“ dobu na takýto 
pomenovací proces (Ôsma konferencia OSN o štandardizácii geografických názvov, zásada 
č. 2); 

• ako  štandardizovaný geografický názov má byť ustanovená  jediná podoba názvu, 
lebo prípadné variantne názvy nevyhnutne rezultujú do nejasností a pochybností a občas 
produkujú  úplný  zmätok,  čo  nevyhnutne  spôsobuje  zvýšenie  spotreby  času  a nákladov 
(Prvá konferencia OSN o štandardizácii geografických názvov, zásada č. 4C); 

• štandardizovaný geografický názov má byť ustanovený na základe výsledkov vedy 
vo vzťahu k jazykovým zákonitostiam, štandardizovaná podoba  toponyma má byť do  tej 
miery,  ako  to  je možné,  v súlade  so  súčasnými pravopisnými pravidlami  v  krajine  (Prvá 
konferencia OSN o štandardizácii geografických názvov, zásada č. 4C); 

• štandardizovaný geografický názov má byť ustanovený na základe výsledkov vedy 
vo vzťahu k technickým prostriedkom  tvorby  toponymických údajov  so  zohľadnením ne‐
vyhnutnosti neskreslenia a neskracovania názvov a s rešpektovaním diakritických znamie‐
nok (Druhá konferencia OSN o štandardizácii geografických názvov, zásada č. 30);  

• štandardizovaná podoba geografického názvu má zodpovedať skutočnosti (vyhláš‐
ka 300/2009, § 15 ods. 4); 

• štandardizovaná podoba geografického názvu má byť vecne i jazykovo správna (vy‐
hláška 300/2009, § 15 ods. 4); 

• štandardizovaná podoba geografického názvu má byť spoločensky vhodná (vyhláš‐
ka 300/2009, § 15 ods. 4); 

• štandardizovaná podoba geografického názvu má byť prakticky použiteľná (vyhláš‐
ka 300/2009, § 15 ods. 4). 

4. Rozdelenie kompetencií v oblasti štandardizácie slovenských geografických názvov 
medzi jednotlivé názvoslovné autority 

Názvoslovnými autoritami na území Slovenskej republiky sú Národná rada Slovenskej 
republiky,  Vláda  Slovenskej  republiky,  Ministerstvo  vnútra  Slovenskej  republiky,  Úrad 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a obce. Kompetencie názvoslovných 
autorít vyplývajú zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územ‐
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nom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zo zákona 
Národnej  rady Slovenskej  republiky  č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení ne‐
skorších predpisov a zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor‐
ších predpisov. 

Národná  rada  Slovenskej  republiky  v zmysle  zákona 221/1996  (§ 8 a 9) určuje názvy 
vyšších územných celkov (krajov) a správnych celkov – okresov. Vláda Slovenskej republiky 
podľa  zákona 369/1990  (§ 1a, ods. 2) určuje  alebo mení názvy obcí  so  súhlasom obce. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky tiež podľa zákona 369/1990 (§ 1a, ods. 2) určuje 
a mení názvy  častí obcí na návrh obce. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky v zmysle zákona 215/1995 (§ 18) určuje a mení názvy nesídelných geografických 
objektov z územia Slovenskej republiky vrátane názvov katastrálnych území. Obce určujú 
názvy  ulíc  a  iných  verejných  priestranstiev  po  prerokovaní  s  obyvateľmi  obce  alebo  jej 
časti a so súhlasom okresného úradu (zákon 369/1990, § 2b, ods. 1). 

Významnú úlohu v štandardizačnom procese majú odborné poradné orgány pôsobiace 
na  ústrednej  a  okresnej  úrovni  štátnej  správy.  Prostredníctvom  poradných  orgánov  je 
zabezpečená aktívna spolupráca zainteresovaných  inštitúcií a zároveň sú zárukou odbor‐
nej stránky výkonu štandardizácie geografických názvov.  

5. Formulácia problému 
V časti 3 sú uvedené niektoré vybrané parametre, ktoré musí štandardizovaný geogra‐

fický názov spĺňať. Vzhľadom na rozdrobenosť kompetencií medzi jednotlivé názvoslovné 
autority v oblasti štandardizácie geografických názvov nie je takáto podrobná  legislatívna 
regulácia požadovaných parametrov uvedená vo všetkých spomínaných zákonných regu‐
latívoch. Pre našu diskusiu  je ale dôležitejšia skutočnosť, aké ďalšie parametre má štan‐
dardizovaný  geografický  názov  ešte  spĺňať.  Ide  o  regulatívy,  ktoré  sú  v aplikačnej  praxi 
väčšinou  automaticky  aplikované  bez  toho,  že  by  boli  expressis  verbis  uvádzané 
v legislatívnych regulatívoch, alebo sú aspoň diskutované. Sústredíme sa na  jeden takýto 
regulatív,  ktorý  pre  nedostatok  iného  označenia  pomenujeme  „regulatív  hierarchickej 
postupnosti“. Podstata tohto regulatívu spočíva v tom, že ak názov niektorého geografic‐
kého  objektu  je  základom  pre  tvorbu  fyzicky  spríbuzneného  geografického  objektu  vo 
forme určitého derivátu, už štandardizovaná podoba názvu východiskového geografického 
objektu musí byť  rešpektovaná  i  v názve  spríbuzneného  geografického objektu. Príklad: 
východiskový geografický objekt  je obec Štrba, a teda slovný základ tohto štandardizova‐
ného názvu „štrb‐“ je rešpektovaný aj v štandardizovaných názvoch fyzicky spríbuznených 
geografických objektov: Štrba (časť obce), Tatranská Štrba (časť obce), Štrbské Pleso (časť 
obce), Štrbské pleso (jazero), Štrbské pleso (katastrálne územie), Štrbský štít (vrch), Štrbské 
Solisko (vrch), Štrbský potok (vodný tok), Nové Štrbské pleso (vodná nádrž), Nové Štrbské 
pleso (samota).  

Niekoľko ďalších príkladov na aplikáciu regulatívu – zásady hierarchickej postupnosti: 
• V roku  2009  bol  štandardizovaný  názov  samoty  v obci  Kolíňany  (okres  Nitra) 

v podobe  Bratské,  ktorým  bola  nahradená  dovtedajšia  štandardizovaná  podoba  názvu 
tejto  samoty  Baratsko.  Nadväzne  aplikáciou  regulatívu  hierarchickej  postupnosti  boli 
štandardizované  názvy  susediacich  geografických  objektov:  Bratská  (pole  v susedných 
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Beladiciach a Pustom Chotári), Bratské majere (samota v Kolíňanoch) a Od Bratskej (pole 
v Beladiciach a Pustom Chotári) namiesto dovtedajších podôb Baratska, Baratsko‐majere 
a Od Baratska. 

• V roku 2008 bol štandardizovaný názov samoty v obci Vlčany (okres Šaľa) v podobe 
Smola, ktorým bola nahradená dovtedajšia  štandardizovaná podoba názvu  tejto samoty 
Somola.  Nadväzne  aplikáciou  regulatívu  hierarchickej  postupnosti  bol  štandardizovaný 
názov susediaceho objektu Smola (pole aj sad v susedných Seliciach, okres Nitra) namiesto 
dovtedajšej podoby Somola (Horňanský, 2010, s. 10). 

• V roku  2006  bol  štandardizovaný  názov  vrchu  v obci  Ždiar  (okres  Kežmarok) 
v podobe Ťažký  štít, ktorým bola nahradená dovtedajšia  štandardizovaná podoba názvu 
tohto vrchu Český štít. Nadväzne aplikáciou regulatívu hierarchickej postupnosti boli štan‐
dardizované názvy susediacich geografických objektov Ťažká dolina (dolina v Ždiari), Ťažká 
štrbina (sedlo), Ťažká veža (vrch), Štrbina pod Ťažkým štítom (sedlo) a Ťažké pleso (pleso) 
namiesto dovtedajších podôb Česká dolina, Česká štrbina, Česká veža, Štrbina pod Českým 
štítom  (sedlo)  a  České pleso. Následne boli  v tomto  zmysle  štandardizované  aj dovtedy 
ešte neštandardizované názvy ďalších kontaktných geografických objektov v podobe Ťaž‐
ký potok a  Ťažký  vodopád  (Horňanský, 2005,  s. 95 – 96). Zároveň  sa dosiahla korelácia 
s poľskými podobami názvov,  lebo po západnom hrebeni Ťažkej doliny prebieha sloven‐
sko‐poľská štátna hranica (poľské adjektívum Ciężki). 

Napriek tomu, že v aplikačnej praxi štandardizácie geografických názvov v drvivej väč‐
šine prípadov dochádza k aplikácii zásady hierarchickej postupnosti, upriamili sme pozor‐
nosť  na  niekoľko  výnimočných  prípadov,  v  ktorých  je  táto  zásada  doteraz  v názvoch 
v slovenskom jazyku (v štátnom jazyku) ignorovaná: 

• V roku 1948 bol  štandardizovaný názov obce Holice  (okres Dunajská Streda), kto‐
rým bol nahradený dovtedajší názov obce Gala. V rozpore  so  zásadou hierarchickej po‐
stupnosti ale názvy častí obce ostali nezmenené a stále majú ešte podobu Kostolná Gala a 
Stará Gala podobne ako názvy katastrálnych území Kostolná Gala a Stará Gala. Maďarská 
podoba názvu obce je Gelle a názvov častí obce Egyházgelle a Ógelle. 

• V roku 1948 bol štandardizovaný názov obce Lehnice (okres Dunajská Streda), kto‐
rým  bol  nahradený  dovtedajší  názov  obce  Lég.  V rozpore  so  zásadou  hierarchickej  po‐
stupnosti  ale  názvy  častí obce ostali nezmenené  a  stále majú  ešte podobu Malý  Lég  a 
Veľký Lég podobne ako názvy katastrálnych území Malý Lég a Veľký Lég. Maďarská podo‐
ba  názvu  obce  je  Lég  a  názvov  častí  obce  Kislég  a  Nagylég.  Zaujímavé  je  ale,  že 
v štandardizovaných názvoch ďalších kontaktných geografických objektov je základ slovnej 
bázy  „lehnic‐“  rešpektovaný:  Tomášov‐Lehnice  (kanál),  Pri  lehnickom  chotári  (pole) 
a Lehnický kostol  (výšková kóta). Najstaršie písomné záznamy názvov dnešnej  časti obce 
Veľký Lég sú: 1239 Legu, 1476 Legnicz. Pozri aj obec Lechnica v okrese Kežmarok a mesto 
Legnica v Poľsku v Dolnom Sliezsku. 

• V roku 1968 bol štandardizovaný názov obce Povoda (okres Dunajská Streda), kto‐
rým bol nahradený dovtedajší názov obce Póda‐Tejed;  táto obec  vznikla 1940  zlúčením 
troch obcí Čenkovce, Lidér‐Tejed a Pódafa. Formálny vývoj obce bol komplikovaný (1960 – 
1990 bola obec pričlenená k obci Kútniky). V rozpore so zásadou hierarchickej postupnosti 
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ale názov časti obce aj názov katastrálneho územia ostal nezmenený a ešte stále má po‐
dobu Pódafa. 

• Nad obcou Sedliská (okres Vranov nad Topľou) sa týči zrúcanina hradu so štandar‐
dizovaným názvom Čičava. Rovnaký názov má na severozápad 5 km od zrúcaniny vzdiale‐
ná susedná obec Čičava. Rovnakú motiváciu názvu má zrejme aj od obce Čičava na seve‐
rozápad  v  8  km  vzdialenej  obci  Petkovce  les  Čičavky.  Podobne  aj názov  lesa  Čičava  vo 
vzdialených Sklených Tepliciach v okrese Žiar nad Hronom. V rozpore so zásadou hierar‐
chickej postupnosti ale názov časti obce Sedliská pod zrúcaninou hradu Čičava má podobu 
Podčičva oproti očakávanej systémovej podobe Podčičava podľa modelu Branč (hrad) → 
Podbranč (obec pod hradom), zámok (dnes Oravský hrad, hrad) → Podzámok (do r. 1927, 
od r. 1927 Oravský Podzámok, obec pod hradom), zámok (dnes Sklabiňa, zrúcanina hradu) 
→ Podzámok  (do  r. 1927, od  r. 1927  Sklabinský Podzámok, obec pod hradom), Muráň 
(hrad, dnes zrúcanina) → Podmuráň (do r. 1920 starší názov obce pod hradom, od r. 1920 
Muráň), Vígleš  (dnes Vígľašský  zámok,  zrúcanina hradu) → Podvígleš  (do  r. 1920, od  r. 
1920 Vígľaš,  obec  pod  hradom)  alebo Manín  (les  aj  pasienok, Veľký Manín  vrch, Malý 
Manín  vrch) →  Podmanín  (obec na úpätí  vrchu). Obec  Sedliská patrila panstvu  Čičava. 
Katastrálne územie korešpondujúce s územím časti obce Podčičva neexistuje. Zaujímavé, ale 
nie prekvapujúce je, že aplikačná prax v oblasti používania názvu tejto časti obce je rozkolí‐
saná:  pozri  aj  Sedliská‐Podčičava  (www.praveorechove.com/newsread.php?newsid=121) 
alebo osada Podčičava, obec Sedliská  (www.hrady.wbl.sk/HRADY‐A‐HRADKY.html) a ďal‐
šie. Tento stav  je svedectvom toho, že tlak systémových prvkov slovenčiny  je  často taký 
silný, že ak sa štandardizuje vybraný nesystémový prvok v geografickom názve, aplikačná 
prax ho začne odmietať. Najstaršie písomné záznamy názvu hradu a obce sú: 1309/1315 
Chychua, 1270 – 1272 – 1346 Chychywa, 1316 Chychoua, 1340 Chychoa, 1402 Chychwa, 
1808 Cžičowka, 1920 Čičava. L. Kiss (1988, s. 328) uvádza, že názov Čičava je slovanského 
pôvodu. Podľa R. Krajčoviča (2008, s. 94) motivácia pomenovania vychádza od koreňa čič‐ 
v slove čičať a je spojená s priestorom, odkiaľ sa ozývali zvuky úderov vyrubovania  lesnej 
dreviny zosekávaním haluzia z kmeňov. Pozri aj obec Čičevo v municipalite Konjic, ako aj 
obce Donje Čičevo a Gornje Čičevo v municipalite Trebinje, všetky v Bosne a Hercegovine. 

• V roku 1944 zlúčením obcí Nižný Olčvár a Vyšný Olčvár vznikla obec Košické Oľšany 
(okres Košice‐okolie), ale názvy častí obce a aj názvy katastrálnych území aj naďalej ostali 
v podobách Nižný Olčvár  a Vyšný Olčvár,  ktoré  priamo  korešpondujú  s ich maďarskými 
podobami  Alsóolcsvár  a Felsőolcsvár.  Zaujímavé  je,  že  v názvoch  ďalších  geografických 
objektov na území  týchto dvoch  katastrálnych území  je názov obce plne  rešpektovaný: 
Olšany (vodná nádrž), Olšiansky les (les) a Olšiansky potok (vodný tok). 

• V roku 1944 sa zlúčili obce Dolný Almáš a Horný Almáš v okrese Levice do obce Al‐
máš, od roka 1945 s názvom Jabloňovce, ale názvy častí obce aj naďalej ostali v podobách 
Dolný Almáš a Horný Almáš, ktoré priamo korešpondujú s ich maďarskými podobami Al‐
sóalmás a Felsőalmás. Na rozdiel od názvov častí obce názvy katastrálnych území rešpek‐
tujú názov zlúčenej obce: Dolné Jabloňovce a Horné Jabloňovce. Dnešná časť obce a niek‐
dajšia samostatná obec Dolný Almáš má najstaršie záznamy z roka 1245 v podobe Almas 
a z roka 1285 v podobe Jablonch. 
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• V roku 1948 bol nahradený názov obce Gellér v okrese Komárno názvom Holiare, 
ale názvy častí obce aj naďalej ostali v podobách Dolný Gellér a Horný Gellér, ktoré priamo 
korešpondujú  s ich maďarskými podobami Alsógellér a Felsőgellér. Na  rozdiel od názvov 
častí  obce  názvy  katastrálnych  území  rešpektujú  názov  zlúčenej  obce:  Dolné  Holiare 
a Horné Holiare, podobne ako aj názvy ďalších  súvisiacich geografických objektov: kanál 
Holiare‐Lipové, kanál Vrbina‐Holiare, kanál Čalovo‐Holiare a kanál Holiare‐Kosihy. 

Záver 
Slovenská  republika  sa  už  dávnejšie  prihlásila  k  cieľom  štandardizácie  geografických 

názvov  tak,  ako  ich  definovali  konferencie  OSN  o štandardizácii  geografických  názvov: 
fixovať  jediný spôsob písania názvu každého geografického objektu na základe národnej 
štandardizácie.  Jednotné písanie štandardizovaných podôb geografických názvov prináša 
úsporu,  predchádza  prípadným  omylom  a nedorozumeniam medzi  používateľmi  týchto 
názvov, zvyšuje výchovnú, kultúrnu a spoločenskú úroveň obyvateľstva, skvalitňuje  infor‐
mačnú komunikáciu, prispieva k zvýšeniu národnej reprezentácie a zvyšuje medzinárodnú 
prestíž  štátu.  Spoločenská  hodnota  výsledkov  doterajšej  štandardizácie  geografických 
názvov v podmienkach Slovenskej republiky by sa ešte zvýšila, keby sa na základe dnešné‐
ho  poznania  obrátila  pozornosť  na  vybrané  málopočetné  prípady,  keď  sa  v minulosti 
v jednotlivých  etapách  štandardizácie  nepostupovalo  z dnešného  hľadiska  dôsledne, 
a teda kde nebola dôsledne aplikovaná zásada hierarchickej postupnosti. Odstránil by sa 
tým  dnešný  stav,  ktorý  v málopočetných  prípadoch  svojho  výskytu  prispieva 
k rozkolísavaniu normy a produkuje neistotu a nedorozumenia medzi používateľmi  štan‐
dardizovaných geografických názvov v aplikačnej praxi. Tento cieľ sa dá dosiahnuť doplne‐
ním tejto zásady medzi parametre, ktoré charakterizujú štandardizovaný geografický ná‐
zov  vo  všeobecne  záväzných  právnych  predpisoch,  t.  j.  v zákone  215/1995  a v zákone 
369/1990. Slovenská republika by potvrdila v praxi aplikáciu zásady OSN v oblasti štandar‐
dizácie  geografických  názvov:  aby  štandardizácia  bola  založená  na  výsledkoch  vedy  vo 
vzťahu  k jazykovým  zákonitostiam  a k technickým  prostriedkom  tvorby  toponymických 
údajov.  
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Vyhláška  Úradu  geodézie,  kartografie  a  katastra  Slovenskej  republiky  č.  300/2009  Z.  z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii, v znení 
neskorších predpisov. 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov. 

Zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  č.  221/1996  Z.  z.  o územnom  a  správnom 
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

Zákon  Slovenskej  národnej  rady  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v znení  neskorších 
predpisov. 

 
 

Notes on Legislative Regulation in Standardizing Geographical Names 

The present paper provides a definition of standardization of geographic names  through 
referring  to  legislation  in  Slovakia.  In  Slovakia  there  are  geographic  names  standardization 
authorities for various kinds of geographic features. The principles and parameters of Slovak 
geographic  names  are  based  on  resolutions  of  nine UN  conferences  on  standardization  of 
geographic  names  and  these  have  to  be  incorporated  into  legislation  of  each UN member 
state. One parameter of standardized geographic names, however, is not included into Slovak 
legistation because it was originally presupposed that its application would be automatic.  

 




