
Číslo: MK-5671/2021-110/14582 

Bratislava 16. júna 2021 

 

 

Dodatok č. 1 

k štatútu Ústrednej jazykovej rady  

 
Ministerka kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka kultúry“) podľa čl. 5 ods. 1 

štatútu Ústrednej jazykovej rady z 10. mája 2018 schváleného pod č. MK-3298/2018-

110/6376 (ďalej len „štatút“) schvaľuje tento dodatok č. 1 k štatútu: 

 

Čl. I 

 

Štatút sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 1 odsek 2 znie: 

 

„(2) Na čele rady je predseda, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne 

poverený člen rady v rozsahu jeho práv a povinností. Predsedu volia spomedzi seba 

členovia rady.“.  

 

2. V čl. 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:  

 

„(3) Voľba predsedu je verejná. Člen rady môže pri voľbe predsedu hlasovať iba „za“ 

alebo „proti“. Za predsedu je zvolený kandidát, ktorý v hlasovaní získal nadpolovičnú 

väčšinu hlasov prítomných členov rady. Ak žiadny z kandidátov nezíska väčšinu podľa 

predchádzajúcej vety, do druhého kola voľby postupujú prví dvaja kandidáti, ktorí získali 

v prvom kole voľby najvyšší počet hlasov. Ak je v dôsledku rovnosti hlasov takýchto 

kandidátov viac ako dvaja, postupujú do druhého kola voľby všetci títo kandidáti. 

V druhom kole voľby je za predsedu zvolený kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov. 

Ak v dôsledku rovnosti hlasov získali v druhom kole voľby najvyšší počet hlasov dvaja 

alebo viacerí kandidáti, predseda sa určí žrebom z týchto kandidátov.“.   

 

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.  

 

3. V čl. 1 ods. 4 sa slová „sekcia ministerstva, ktorá“ nahrádzajú slovami „organizačný útvar 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý“ a slová „odborná sekcia“ sa nahrádzajú 

slovami „odborný útvar“.  

 

4. V čl. 1 ods. 5 sa slová „zamestnancom odbornej sekcie“ nahrádzajú slovami 

„zamestnancom odborného útvaru“ a slová „generálny riaditeľ odbornej sekcie“ sa 

nahrádzajú slovami „vedúci zamestnanec odborného útvaru“.   

 

5. V čl. 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:  

 

„(4) Zasadnutie rady sa môže uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami komunikačnej technológie umožňujúcej prenos obrazu a zvuku. Na účely 

uznášaniaschopnosti rady a prijímania rozhodnutí sa na zasadnutí rady spôsobom podľa 

predchádzajúcej vety za prítomného člena rady považuje člen rady zúčastnený na 

videokonferencii alebo zúčastnený prostredníctvom iných prostriedkov komunikačnej 



technológie umožňujúcej prenos obrazu a zvuku. Na zasadnutie rady spôsobom podľa 

prvej vety sa primerane vzťahujú odseky 1, 3, 6 a 7. Tajomník je povinný oznámiť členom 

rady termín zasadnutia rady spôsobom podľa prvej vety, najneskôr päť dní pred dňom 

zasadnutia rady. Tajomník oznámi termín zasadnutia rady členom rady na ich adresu 

elektronickej pošty, ktorú vopred uviedli.     

 

(5) Zasadnutie rady sa uskutoční buď za fyzickej prítomnosti členov rady, alebo spôsobom 

podľa odseku 4. Ak sa zasadnutie rady uskutočňuje za fyzickej prítomnosti členov rady, 

člen rady sa jednotlivo nemôže zúčastniť zasadnutia rady spôsobom podľa odseku 4.“.             

 

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.  

 

Čl. II 

 

Dodatok č. 1 k štatútu nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia ministerkou kultúry. 

 

 

 

 

 

 

Natália Milanová 

ministerka kultúry 


