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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č. 238 

z 21. mája 2014 
 

k Správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky 
 
Číslo materiálu: 21391/2014 

Predkladateľ: minister kultúry 

Vláda 

A. schvaľuje  
A.1. Správu o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky;  

B. ukladá  

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra 
podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí 
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
ministrovi životného prostredia 
ministerke zdravotníctva 
ministrovi kultúry 
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 
ministrovi obrany 
ministrovi hospodárstva 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
ministrovi spravodlivosti 
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy  

B.1. zabezpečiť systematické a pravidelné vzdelávanie z oblasti jazykovej kultúry 
na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy  

 každoročne do 15. decembra  

B.2. zaviesť overovanie ovládania slovenského spisovného jazyka v rámci výberov 
a výberových konaní na štátnozamestnanecké miesta formou otázok 
zo slovenského jazyka v odborných testoch  

 do 30. júna 2014  
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B.3. zriadiť terminologickú komisiu a zabezpečiť jej riadne fungovanie  

 do 31. októbra 2014  

ministrovi spravodlivosti  

B.4. zabezpečiť systém pravidelného vzdelávania zameraného na zvyšovanie 
jazykovej kultúry a úrovne ovládania slovenského spisovného jazyka pre 
zamestnancov súdov Slovenskej republiky  

 každoročne  

ministrovi hospodárstva   

B.5. prihliadnuť pri tvorbe Návrhu spotrebiteľského kódexu na potrebu úpravy 
používania štátneho jazyka pri vyhotovovaní dokumentácie súvisiacej 
s reklamáciou tovarov a služieb  

 do 31. decembra 2014  

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  

B.6. oboznámiť sa so závermi uvedenými v Správe o stave používania štátneho 
jazyka na území Slovenskej republiky a posúdiť možnosť realizácie 
navrhovaných odporúčaní v rezorte školstva  

 do 30. novembra 2014  

C. odporúča  

rektorom vysokých škôl  

C.1. realizovať odporúčania týkajúce sa vysokého školstva vyplývajúce z druhej 
správy o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky – 
časť Školstvo   

 priebežne  

generálnemu riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska  

C.2. venovať zvýšenú pozornosť jazykovej kultúre vo vysielaní a vzdelávaniu 
redaktorov a moderátorov v tejto oblasti a realizácii odporúčaní uverejnených 
v druhej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej 
republiky  

 priebežne  

predsedovi Rady pre vysielanie a retransmisiu  

C.3. sledovať a vyhodnocovať jazykovú úroveň vo vysielaní rozhlasovej 
a televíznej programovej služby  

 priebežne.  
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Vykonajú: ministri 
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

Na vedomie: rektori vysokých škôl  
generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska  
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu  
predseda Združenia miest a obcí Slovenska 
prezident Únie miest Slovenska  
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 
riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva SR 
riaditeľka Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv  
predseda Najvyššieho súdu SR 
predseda Špecializovaného trestného súdu  
predsedovia krajských a okresných súdov  
riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu  
predseda Slovenskej akadémie vied  
predseda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska  
predseda Spolku slovenských spisovateľov  
predsedníčka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry  
predsedníčka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry 


