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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 62 
z 12. februára 2020 

  

k Piatej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej 

republiky  

(hodnotené obdobie 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019) 
 

Číslo materiálu: 2912/2020 

Predkladateľ: ministerka kultúry 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Piatu správu o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky; 

B. ukladá 

členom vlády 

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

B.1. zabezpečiť účasť predsedov alebo tajomníkov terminologických komisií 

pôsobiacich pri ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy 

na odborných konferenciách Slovenskej terminologickej siete 

 každoročne do 31. decembra 

ministerke kultúry  

B.2. vypracovať informačnú príručku pre reklamné agentúry pôsobiace v Slovenskej 

republike v súvislosti s dodržiavaním zákona o štátnom jazyku v oblasti reklamy  

 do 31. decembra 2020 

B.3. v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie 

vied vypracovať metodický materiál pre zamestnancov štátnej správy zameraný 

na správne používanie slovenského spisovného jazyka v praxi, ktorý zjednotí 

obsahovú náplň jazykového vzdelávania vo všetkých ústredných orgánoch 

štátnej správy 

 do 30. septembra 2020 
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ministerke školstva, vedy, výskumu a športu 

B.4. prijať opatrenia na realizáciu odporúčaní v rezorte školstva navrhnutých v Piatej 

správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky 

 do 30. novembra 2020 

C. odporúča 

predsedom samosprávnych krajov 

C.1. zaviesť systém školení z jazykovej kultúry pre zamestnancov verejnej správy 

 do 31. decembra 2020 

generálnemu riaditeľov Rozhlasu a televízie Slovenska 

C.2. pokračovať v realizácii odporúčaní týkajúcich sa zvyšovania jazykovej úrovne 

vo vysielaní rozhlasovej a televíznej programovej služby, ktoré boli uvedené 

v predchádzajúcich správach o stave používania štátneho jazyka na území 

Slovenskej republiky 

 trvale 

C.3. realizovať nové formy prezentácie slovenského jazyka, osobitne vo vzťahu 

k deťom a mládeži 

 trvale 

generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 

C.4. pokračovať v uplatňovaní systému zameraného na správne používanie 

spisovného slovenského jazyka v činnosti zamestnancov TASR, ktorí sú jeho 

profesionálnymi používateľmi 

 trvale 

predsedníčke Rade pre vysielanie a retransmisiu 

C.5. sledovať a vyhodnocovať jazykovú úroveň vo vysielaní rozhlasovej a televíznej 

služby a v rámci výkonu dohľadu zamerať pozornosť na jazykovú úroveň 

rečových prejavov mediálnych pracovníkov a na texty vysielaných reklám 

 trvale. 

Vykonajú členovia vlády 

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy  

Na vedomie: predsedovia samosprávnych krajov  

predseda Združenia miest a obcí Slovenska 

prezident Únie miest Slovenska  

generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska  

generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky  

predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu  

ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie  

predseda Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou 

riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv 
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ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej 

republiky 

riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

riaditeľka Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 

predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

predseda Špecializovaného trestného súdu  

predsedovia krajských a okresných súdov 

riaditeľka Štátnej školskej inšpekcie  

predseda Slovenskej akadémie vied 


