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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 150 
z 11. apríla 2018 

 

k Štvrtej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej 

republiky 

 
Číslo materiálu: 12488/2018 

Predkladateľ: ministerka kultúry 

Vláda 

A. schvaľuje 

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

republiky; 

B. ukladá  

ministrom 

vedúcemu Úradu vlády SR 

vedúcemu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu 

B.1. zabezpečiť jednotné používanie termínov z oblasti bezpečnosti a krízového 

riadenia štátu v každom materiáli predkladanom na rokovanie vlády v súlade 

s Terminologickým slovníkom krízového riadenia Medzirezortnej 

terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 

 trvalo 

B.2. vypracovať plán zabezpečenia jazykovej správnosti číselníkov a registrov 

v gestorskej pôsobnosti príslušných ústredných orgánov štátnej správy 

 do 30. septembra 2018 
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ministerke kultúry 

B.3. vypracovať metodické usmernenie pre obce v súvislosti s dodržiavaním 

slovenskej spisovnej normy pri pomenúvaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev 

 do 31. decembra 2018 

ministrovi vnútra 

B.4. v príslušných právnych predpisoch legislatívne zakotviť povinnosť používať 

štátny jazyk v písomných informáciách zverejňovaných v rámci volebnej 

kampane formou volebných plagátov 

 do 31. januára 2019 

ministerke školstva, vedy, výskumu a športu 

B.5. prijať opatrenia na zlepšenie úrovne používania a ovládania štátneho jazyka 

v oblasti regionálneho školstva 

 do 31. januára 2019 

C. odporúča 

rektorom vysokých škôl 

C.1. realizovať odporúčania týkajúce sa vysokého školstva vyplývajúce zo Štvrtej 

správy o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky - 

časť Školstvo  

 do 30. júna 2019 

C.2. zaviesť v školiteľských a oponentských posudkoch na záverečné práce 

samostatné kritérium „jazyková úroveň záverečných prác“ s vlastným 

bodovým a slovným hodnotením, v rámci ktorého sa bude hodnotiť 

pravopisná, gramatická a štylistická úroveň textu záverečnej práce a používanie 

správnej odbornej terminológie 

 od akademického roku 2018/2019 

generálnemu riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska 

C.3. realizovať odporúčania týkajúce sa zvyšovania jazykovej úrovne vo vysielaní 

rozhlasovej a televíznej programovej služby vyplývajúce zo Štvrtej správy 

o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky - časť Médiá  

 do 30. júna 2019 

predsedníčke Rady pre vysielanie a retransmisiu 

C.4. zamerať pozornosť v rámci výkonu dohľadu na jazykovú úroveň rečových  
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prejavov mediálnych pracovníkov a na texty vysielaných reklám  

 do 30. júna 2019. 

Vykonajú: ministri 

vedúci Úradu vlády SR 

vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

riaditeľ Národného bezpečnostného úradu 

Na vedomie: rektori vysokých škôl 

generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 

predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu 

ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie 

predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv 

ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej 

republiky 

hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

riaditeľka Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 

hlavná školská inšpektorka Štátnej školskej inšpekcie 


