
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
  
  

 
  

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 86 

z 2. marca 2016 

              

k Tretej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej 

republiky 
  

Číslo materiálu: 10243/2016 

Predkladateľ: minister kultúry 

Vláda 

A.          schvaľuje 
A.1.               Tretiu správu o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej 

republiky; 

B.           ukladá 
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra 

B.1.               zabezpečiť postupné, systematické a pravidelné vzdelávanie z oblasti 

jazykovej kultúry pre zamestnancov okresných úradov v sídle príslušného kraja 
                                                 priebežne 

ministrovi hospodárstva 

B.2.               zakotviť v spotrebiteľskom kódexe potrebu používania štátneho jazyka 

v dokumentácii súvisiacej s reklamáciou tovarov a služieb a v komunikácii 

so spotrebiteľom 
                                                 do 30. júna 2016 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  

B.3.               oboznámiť sa so závermi uvedenými v Tretej správe o stave používania 

štátneho jazyka na území Slovenskej republiky a prijať opatrenia na zlepšenie 

úrovne používania a ovládania štátneho jazyka v rezorte školstva 
                                                 do 15. novembra 2017 



ministrovi kultúry 

B.4.               zriadiť pri Ministerstve kultúry SR komisiu na zaraďovanie krstných mien 

do slovenských kalendárov a na schvaľovanie oficiálnej podoby týchto mien 
                                                 do 30. júna 2016 

C.          odporúča 
rektorom vysokých škôl  

C.1.               realizovať odporúčania týkajúce sa vysokého školstva vyplývajúce z Tretej 

správy o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky – 

časť Školstvo 
                                                 priebežne 

generálnemu riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska 

C.2.               realizovať odporúčania týkajúce sa zvyšovania jazykovej úrovne vo vysielaní 

rozhlasovej a televíznej programovej služby vyplývajúce z Tretej správy 

o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky – časť 

Médiá 
                                                 priebežne 

predsedovi Rady pre vysielanie a retransmisiu 

C.3.               zamerať pozornosť v rámci výkonu dohľadu na jazykovú úroveň rečových 

prejavov mediálnych pracovníkov a na texty vysielaných reklám 
                                                 priebežne. 

Vykonajú:                 podpredseda vlády a minister vnútra 
minister kultúry 
minister hospodárstva 
minister školstva, vedy, výskumu a športu  

Na vedomie:              rektori vysokých škôl  
generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu 
predsedovia samosprávnych krajov 
ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie 
predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou                            
riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv 
ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 
hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva SR 
riaditeľka Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 
riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu 
hlavná školská inšpektorka Štátnej školskej inšpekcie 
predseda Slovenskej akadémie vied 
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