
 

 

Podmienky udeľovania záštity Národného inšpektorátu práce a oprávnenia 

používať meno, akronym a/alebo logo Národného inšpektorátu práce 

 

  Čl.1. 

Udelenie záštity NIP 

(1) Záštita Národného inšpektorátu práce je čestná pocta a symbolické uznanie tradície 
a vysokej kvality podujatia. 

(2) Generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce môže na základe písomnej žiadosti 
poskytnúť záštitu Národného inšpektorátu práce na rôzne druhy aktivít ako napríklad vydanie 
publikácií a organizovanie podujatí - kongresy, konferencie, udeľovanie cien a stretnutia, 
ktoré sú svojim obsahom obzvlášť odborne dôležité, verejne prospešné, a ktoré si zasluhujú 
všeobecnú pozornosť, ako na území Slovenskej republiky, tak aj pri jej prezentácii v 
zahraničí. 

Záštitu môže získať výhradne aktivita, ktorá je v súlade so strategickými plánmi a cieľmi: 

� bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na príslušné 
programovacie obdobie a programom jej realizácie, 

� kľúčových dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. 

(3) Záštitu môže získať rovnako aj aktivita, ktorá má jedinečný prínos v prospech zvyšovania 
povedomia v oblasti inšpekcie práce, presadzovania ochrany zamestnancov pri práci 
a  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a šírenia jej osvety s regionálnym, celoslovenským 
alebo medzinárodným charakterom. 

(4) O udelení záštity rozhoduje generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce, ktorý má 
zároveň právo záštitu nad aktivitou aj odobrať. Záštita trvá po uvedenú dobu trvania aktivity 
a jej platnosť zaniká jej ukončením. Záštita môže byť udelená aj nad pravidelne sa 
opakujúcimi aktivitami, vtedy však musí byť presne určená doba trvania záštity a jej 
autorizácia musí byť pravidelne obnovovaná. 

(5) Záštita nie je spojená s finančnou podporou zo strany Národného inšpektorátu práce, ak 
generálny riaditeľ nerozhodne inak. Záštita sa neudeľuje podujatiam lokálneho (miestneho) 
charakteru a zábavným spoločenským podujatiam. 

(6) Podmienky udelenia záštity 

a) Záštita sa spravidla udeľuje aktivitám s minimálne dvojročnou súvislou činnosťou 
(organizovanie najmenej druhého ročníka akcie) a pri podaní žiadosti je vhodné ju 
doplniť fotodokumentáciou, tlačovými materiálmi, informáciami a referenciami 
z predchádzajúceho ročníka (napr. počet účastníkov, vydané výstupné zborníky 
z podujatia a spôsob ich sprístupnenia odbornej verejnosti a pod.). 

b) udelenie záštity môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je hlavným 
organizátorom, usporiadateľom aktivity a zodpovedá za jej prípravu a realizáciu počas 
celej doby trvania. 

c) Žiadosť o záštitu je potrebné predložiť Národnému inšpektorátu práce najskôr 3 
mesiace a najneskôr 30 dní pred konaním aktivity. 



d) V žiadosti je nutné uviesť názov, termín - miesto začatia (otvorenia) a dĺžku trvania 
aktivity. Zároveň je potrebné uviesť či bola aktivite udelená záštita inými subjektmi 
štátnej a verejnej správy alebo inštitúciami v rámci EÚ. 

e) Žiadosť musí obsahovať stručnú charakteristiku aktivity s uvedením cieľovej skupiny 
a jej významu v presadzovaní ochrany zamestnancov pri práci a/alebo bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

f) Vyžaduje sa, aby usporiadateľ pre reprezentačné a propagačné účely umiestnil meno, 
resp. akronym a/alebo logo Národného inšpektorátu práce v zodpovedajúcej veľkosti 
a na zodpovedajúcom mieste. Jeho použitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu 
Národným inšpektorátom práce. 

Čl.2. 

Udelenie oprávnenia použiť meno, akronym a/alebo logo 

(1) Oprávnenie použiť meno a akronym Národného inšpektorátu práce a/alebo logo môže 
udeliť generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce na základe písomnej žiadosti, v ktorej 
je uvedený účel, trvanie používania, návrh presnej grafickej formy a pod. 

Podmienkou na udelenie oprávnenia použiť meno, resp. akronym Národného inšpektorátu 
práce a/alebo logo aktivitám bez poskytnutej záštity je: 

a) relevantnosť inštitúcie organizujúcej aktivitu k strategickým plánom a cieľom 
uvedených v Čl.1., 

b) súlad hodnôt, princípov a cieľov inštitúcie organizujúcej aktivitu s hodnotami, 
princípmi a cieľmi Národného inšpektorátu práce. 

(2) Oprávnenie použiť meno, akronym a/alebo logo aktivitám musí byť udelené vopred 
na základe písomnej žiadosti. Oprávnenie použiť meno, akronym Národného inšpektorátu 
práce a/alebo logo sa udelí najmä v prípade aktivít – podujatí/ propagačných podujatí 
organizovaných zmluvnými partnermi NIP za predpokladu, že entita inštitúcie, ktorej bolo 
právo používať meno, akronym a/alebo logo NIP jasne indikuje jej spojenie s NIP. Inštitúcia, 
ktorej aktivite bola udelená záštita použije meno a akronym Národného inšpektorátu práce 
a/alebo logo na materiáloch propagujúcich podujatie a výstupoch z podujatia v súlade 
s pravidlami oprávnenia použitia. 

Čl.3. 

Spoločné ustanovenia 

(1) Z možnosti udelenia záštity a oprávnenia použiť meno, akronym a/alebo logo Národného 
inšpektorátu práce sú vylúčené aktivity organizované tými žiadateľmi, ktorí v minulosti 
poškodili svojim konaním dobré meno sústavy Národného inšpektorátu práce. 

(2) Žiadosti o záštitu Národného inšpektorátu práce a udelenie oprávnenia použiť meno, 
akronym a/alebo logo sa adresujú na: 

Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice 

(3) Výsledok posúdenia žiadosti bude oznámený žiadateľovi oficiálne listom na adresu 
uvedenú v žiadosti. 

(4) Logo Národného inšpektorátu práce – Inšpekcie práce Slovenskej republiky 
bude  v elektronickej forme zaslané žiadateľovi, organizujúcemu aktivitu s udelenou záštitou 
NIP, na mailovú adresu uvedenú v žiadosti. 


