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Usmernenie pre všetky ZŠ, SŠ a školské zariadenia o týkajúce sa vypÍňania vysvedčení

a ostatnej školskej dokumentácie v rubr ike štátne občianstvo

Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na základe žiadosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa obracia na Vás so
žiadosťou o usmernenie všetkých základných škôl, stredných škôl a školských zariadení vo
Vašej územnej pôsobnosti týkajúce sa vyplňania vysvedčení a ostatnej školskej dokumentácie
o používaní skratky Slovenskej republiky pri vyplň aní dokladov o získanom vzdelaní, tlačív
pedagogickej a ďalšej dokumentácie.

1. Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý značku SK uvádza v
Štatistickom číselníku krajín vydanom vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č.

112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín, sú značky (akronymy) priradené v
tomto číselníku jednotlivým štátom a slúžia na štat istické účely. Sú záväzné pre orgány
vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky pri poskytovaní údajov na štatistické
zisťovanie, pri ich spracúvaní a v tých prípadoch, keď to ustanovuje osobitný predpis (§ 19
ods. 3 zákona č. 540/200 l Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov). Okrem toho sa
v zmysle výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 (§ 45) využívajú aj
v informačných systémoch verejnej správy pri vzájomnej výmene údajov medzi týmito
systémami . Tieto značky, tzv. alfabetické kódy krajín, majú teda presne určené a úzko
špecifikované využitie vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Alfabetické kó dy Slovenskej re publiky v tvare SK a SYK nie sú určené na použitie vo
verejných listinách vydávaných v Slovenskej republike, teda ani v pedagogickej
dokumentácii, resp. v dokladoch o získanom vzdelaní a v nijakom prípade nimi nemožno
nahrádzať bežnú skratku SR, ktorá sa v slovenskom jazyku používa na označenie Slovenskej
republiky.
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2. Na dokladoch o získanom vzdelaní, na tlačivách pedagogickej a ďalšej dokumentácie sa
v r ubr ike štátne občianstvo uvádza informácia o príslušnosti k štátnemu útvaru, u nás
najčastej šie príslušnosť k Slovenskej republike.

Ak z priestorových dôvodov nie je možné uviesť plný oficiálny názov štátu, použije sa
skratka, ktorá sa v slovenskom jazyku tvorí zo začiatočných písmen slov oficiálneho názvu. To
znamená, že pre Slovenskú republiku je to skratka SR. Takto to vyplýva aj z Pravidiel
slovenského pravopisu (strana 72, kapitola VI., 3. časť), ktoré sú záväzné v oblasti verejného
styku.

Z tohto dôvodu je nutné, aby všetky základné školy, stredné školy a školské zariadenia pri
vypl ň an í dokladov o získanom vzdelaní , tlačív pedagogickej a d'alšej dokumentácie v rubrike
štátne občianstvo uvádzali výlučne skratku v tvare SR v prípadoch, keď je potrebné použiť

skratku Slovenskej republiky namiesto jej plného názvu.

S pozdravom

Na vedomie:
Ministerstvo kultúry SR, Bratislava
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