
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

 Služobný predpis Ministerstva školstva SR č. 21/2006-R 
zo  dňa  15. júna 2006, 

 ktorým sa určujú požiadavky ovládania cudzieho jazyka na vykonávanie 
štátnej služby  

 

 Gestorský útvar: osobný úrad, tel.: 02/59374452 

 
 

Služobný úrad Ministerstvo školstva SR (ďalej len „najvyšší služobný úrad“) podľa § 14 
ods. 1 písm. h) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) vydáva tento služobný predpis.  

Čl. 1  
Predmet úpravy  

(1) Služobný predpis určuje požiadavky na ovládanie cudzieho jazyka na vykonávanie  
štátnej služby a upravuje, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa vyžaduje splnenie 
predpokladu ovládania cudzieho jazyka podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona na prijatie do 
štátnej služby. 

(2) Tento služobný predpis sa vzťahuje na štátnych zamestnancov najvyššieho služobného 
úradu a štátnych zamestnancov podriadených služobných úradov Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky. 

(3) Tento služobný prepis ďalej určuje štátnozamestnanecké miesta, na ktorých sa vyžaduje 
ovládanie cudzieho jazyka a úroveň ovládania cudzieho jazyka. 

Čl. 2  
Predpoklad ovládania cudzieho jazyka  

(1) Pri určovaní predpokladu ovládania cudzieho jazyka sa vychádza najmä z požiadaviek, 
ktoré na štátnych zamestnancov kladie vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. 

(2) Predpoklad ovládania cudzieho jazyka podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona sa vyžaduje, ak 
je táto požiadavka určená týmto služobným predpisom, a ak je tento predpoklad určený 
v opise činnosti štátnozamestnaneckého miesta. 

(3) Splnenie predpokladu ovládania cudzieho jazyka určeného týmto služobným predpisom 
nemožno odpustiť, ak tento služobný predpis neustanovuje inak. 

(4) Ovládaním cudzieho jazyka sa rozumie ovládanie niektorého alebo viacerých cudzích 
jazykov, ktoré sú pri hodnotení rovnocenné: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, 
francúzsky jazyk, španielsky jazyk alebo ovládanie iného cudzieho jazyka za podmienky, že 
jeho ovládanie je nevyhnutným predpokladom na vykonávanie štátnej služby v príslušnom 
odbore podľa opisu činnosti štátnozamestnaneckého miesta.   
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Čl. 3  
Preukazovanie a uznávanie dokladu o ovládaní cudzieho jazyka 

(1) Ovládanie cudzieho jazyka sa preukazuje vysvedčením o vykonaní jazykovej skúšky 
v jazykovej škole, vysvedčením o vykonaní štátnej jazykovej skúšky v štátnej jazykovej škole  
alebo v jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie,1)  diplomom o vykonaní jazykovej skúšky 
vo vzdelávacom zariadení, certifikátom o vykonaní jazykovej skúšky v príslušnom rezortnom 
vzdelávacom zariadení, dokladom o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí; medzinárodne 
uznávaným certifikátom alebo diplomom o ovládaní cudzieho jazyka vydanom vzdelávacím 
zariadením alebo zahraničným vzdelávacím zariadením, inými overenými dokladmi 
preukazujúcimi znalosť cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestným vyhlásením 
o ovládaní cudzieho jazyka. 

(2) Úroveň ovládania cudzieho jazyka v zmysle požiadaviek opisu činnosti 
štátnozamestnaneckého miesta určuje a overuje príslušný služobný úrad písomným testom 
z cudzieho jazyka. 

(3) Predloženie dokladov o ovládaní cudzieho jazyka sa nevyžaduje, ak určený cudzí jazyk 
na vykonávanie štátnej služby v príslušnom odbore štátnej služby podľa opisu činnosti 
štátnozamestnaneckého miesta je materinským jazykom uchádzača o štátnu službu. 

Čl. 4  
Určenie požiadavky ovládania cudzieho jazyka a úrovne ovládania cudzieho 

jazyka 

(1) Ovládanie cudzieho jazyka podľa článku 2 ods. 1 sa vyžaduje u štátnych zamestnancov 
v stálej štátnej službe vo funkčnom zaradení na úrovni „pokročilý “: 

a) vedúci služobného úradu, 

b) generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl,  

c) generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky,  

d) generálny riaditeľ sekcie európskej integrácie,  

e) generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, 

f) riaditeľ kancelárie ministra,  

g) riaditeľ Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní,  

h) riaditeľ odboru detí a mládeže, 

i) riaditeľ odboru ďalšieho vzdelávania. 

(2) na úrovni „mierne pokročilý “ 

a) generálny riaditeľ sekcie financovania a rozpočtu, 

b) generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, 

c) generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport, 

d) riaditeľ odboru masmediálnej politiky, 

e) riaditeľ sekretariátu Akreditačnej komisie. 

                                                 
1)  § 10 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 44/1996 Z. z. o jazykových školách a štátnych jazykových školách a o štátnych 
jazykových skúškach 
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(3) na úrovni  „ základná“ 

a) riaditeľ osobného úradu, 

b) riaditeľ legislatívneho odboru, 

c) riaditeľ právneho odboru, 

d) riaditeľ odboru kontroly 

e) riaditeľ odboru učtárne a styku so Štátnou pokladnicou, 

f) vedúci jednotlivých útvarov podriadených služobných úradov.  

(4) Ovládanie cudzieho jazyka v odboroch štátnej služby sa vyžaduje aj na tých 
štátnozamestnaneckých miestach, kde túto požiadavku určí príslušný služobný úrad na 
základe charakteru činnosti štátnej služby vykonávanej v príslušnom odbore štátnej služby 
a uvedie ju v opise činnosti štátnozamestnaneckého miesta, ktoré predpokladá ovládanie 
cudzieho jazyka. 

(5) Príslušný služobný úrad zabezpečí, aby požiadavka predpokladu ovládania cudzieho 
jazyka bola uvedená v opisoch činnosti štátnozamestnaneckých miest štátnych zamestnancov 
služobného úradu s označením konkrétneho cudzieho jazyka. 

Čl. 5  
Prechodné ustanovenie 

(1) Ak štátny zamestnanec, ku dňu účinnosti služobného predpisu vykonáva štátnu službu 
v príslušnom odbore štátnej služby podľa tohto služobného predpisu alebo podľa opisu 
činnosti štátnozamestnaneckého miesta, ktoré predpokladá ovládanie určeného cudzieho 
jazyka, do účinnosti tohto služobného predpisu nezískal doklad o jeho ovládaní, alebo štátny 
zamestnanec neukončil štúdium cudzieho jazyka alebo iným spôsobom nepreukázal znalosť 
cudzieho jazyka, služobný úrad mu umožní dodatočne splniť požiadavku ovládania cudzieho 
jazyka, a to za podmienky, že túto požiadavku splní najneskôr do 31. decembra 2006. Štátny 
zamestnanec po skončení štúdia cudzieho jazyka bezodkladne predloží, podľa článku 3 ods. 1 
a 2 tohto služobného predpisu, doklad služobnému úradu, v ktorom vykonáva štátnu službu. 

Čl. 6  
Účinnosť 

Tento služobný predpis nadobúda účinnosť 15. júna 2006. 

 
 
 

Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. 
vedúci najvyššieho služobného úradu 
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