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Kampaň 

Pracuj legálne – Pracuj bezpečne 
Národný inšpektorát práce (NIP) 1.1.2020 odštartoval dvojročnú 
kampaň zameranú na prevenciu s  názvom „Pracuj legálne – Pracuj 
bezpečne“. Cieľom tejto kampane je pomôcť predchádzať vzniku 
úrazov a život a zdravie ohrozujúcich udalostí na pracoviskách v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zatiaľ čo v otázkach 
pracovnoprávnych vzťahov sa inšpekcia práce sústredí predovšetkým 
na prevenciu nelegálneho zamestnávania a potieranie nedeklarovanej 
práce. 

Počas trvania kampane v rokoch 2020 až 2021 budú rozširované 
myšlienky a materiály súvisiace s kampaňou pomocou viacerých metód 
a spôsobov, ktoré si môžete pozrieť v stĺpčeku vpravo. 

 

 

Metódy a spôsoby 

šírenia kampane 

 

 Tlačové správy a tlačové 

konferencie 

 Konferencie, semináre 

a webináre 

 Webové sídlo inšpekcie 

práce 

 Profil inšpekcie práce na 

sociálnej sieti Facebook 

 YouTube kanál inšpekcie 

práce 

 Odborné a propagačné 

články v odbornej tlači 

 Odborné diskusie v rozhla-

se a televízii 

 Spolupráca s partnerskými 

inštitúciami, organizáciami 

a spoločnosťami 

 Prezentácia na výstavách 

 Zahraničná spolupráca 

 

 

Inšpekcia práce a prevencia 
Inšpekcia práce sa ako súčasť verejnej správy usiluje plnohodnotne 
plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia jej 
činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov 
i širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych 
nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety.  

V rámci šírenia prevencie a osvety v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov a ďalších oblastí 
zameraných na ochranu práce spolupracuje NIP so zamestnávateľmi, 
zamestnancami, ale aj odbornými a záujmovými združeniami pri 
identifikovaní tém a konkrétnych aktivít a následnej príprave 
a realizovaní spoločných cieľov, vytváraní propagačných materiálov 
ako aj zabezpečení ich následnej distribúcie. 

Logo kampane „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“ 

https://www.ip.gov.sk/kampan-pracuj-legalne-pracuj-bezpecne/?ip=nip
https://www.ip.gov.sk/kampan-pracuj-legalne-pracuj-bezpecne/?ip=nip


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúra bezpečnosti  

Množstvo podnetných informácií o tom, ako sa v slovenských 
i zahraničných firmách buduje kultúra bezpečnosti, vynikajúci 
prednášajúci a takmer 120 účastníkov z celého Slovenska. Tak by sa dal 
stručne zhrnúť nultý ročník konferencie Kultúra bezpečnosti, ktorú 
22. októbra 2019 zorganizoval NIP v spolupráci s Európskou agentúrou 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v bratislavskom hoteli 
Saffron. Prezentácie prednášajúcich vo formáte PDF sú k dispozícii na 
webovom sídle NIP. 

Ďalší ročník konferencie pod názvom Efektívne nástroje pre 
budovanie kultúry bezpečnosti sa uskutoční 22. októbra 2020 
v Bratislave. 

  

 

Aké akcie plánuje 

NIP v roku 2020? 

 
Webináre 
Vzhľadom na súčasnú  mimoriadnu 
situáciu pripravuje NIP webináre 
zamerané na rôzne témy, o konaní 
ktorých bude informovať na webo-
vej stránke a facebookovom profile. 
Registrácia na webináre bude vždy 
prebiehať cez webové sídlo NIP. 

 
Webinár „Aktuálne otázky BOZP 
vo vzťahu k mimoriadnej situácii 
v podmienkach inšpekcie práce 
SR“ 
12.05.2020, 10:00 
 
Efektívne nástroje pre budovanie 
kultúry bezpečnosti 
22.10.2020 
Bratislava 
 
Kultúra zamestnávania 
jeseň 2020* 
Bratislava 

 
Odborné semináre na krajských 
inšpektorátoch práce a v spolu-
práci s Európskou agentúrou pre 
BOZP 
jeseň/zima 2020* 

 
+ PLUS + 
Odborné prednášky a prezen-
tovanie kampane zamestnan-
cami NIP na konferenciách 
a seminároch, nad ktorými 
prevzal NIP záštitu (cca 15 
konferencií a seminárov v roku 
2020*). 
 
 

* Termín a forma uskutočnenia budú 
oznámené po ukončení mimoriadnych 
opatrení v súvislosti so šírením ná-
kazy COVID-19. 

Konferencia Kultúra bezpečnosti, 22.10.2019 

Kultúra zamestnávania  

Na zabezpečenie odpovedí v otázkach pracovnoprávnych vzťahov sa 
pozornosť inšpekcie práce upriamuje predovšetkým na prevenciu 
nelegálneho zamestnávania a potierania nedeklarovanej práce. Boj 
proti nedeklarovanej práci je jednou z priorít Európskej únie a rovnako 
v slovenských podmienkach naberá na aktuálnosti. Informácie pre 
zamestnávateľov a zamestnancov v podobe prevenčných a osvetových 
aktivít sa preto NIP snaží podávať v čo najširšej miere prostredníctvom 
rôznych nástrojov a aktivít.  

NIP zorganizuje v spolupráci s odborovým zväzom OZ KOVO 
konferenciu Kultúra zamestnávania, ktorej cieľom bude priniesť 
najaktuálnejšie informácie týkajúce sa legálnej práce, legálneho 
zamestnávania a potierania nedeklarovanej práce. 

Termín uskutočnenia bude oznámený po ukončení mimoriadnych 
opatrení v súvislosti so šírením nákazy COVID-19. 

https://www.ip.gov.sk/kultura-bezpecnosti-2019/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Letáky „Pracuj bezpečne“ 

a „Pracuj legálne“  
(PDF, online) 

NIP vydal v rámci kampane dva informačné letáky, 
ktoré obsahujú základné informácie z predmetných 
oblastí v prehľadnej a pútavej forme. Letáky sú 
z dôvodu stále väčšieho nárastu zamestnancov zo 
zahraničia na území Slovenskej republiky vydané aj 
v rôznych jazykových verziách (angličtina, srbčina, 
ukrajinčina). 

Vydané príručky a brožúry 
Legálna práca a legálne zamestnávanie (PDF, online) 
BOZP u živnostníka (PDF, online) 
BOZP na stavenisku (PDF, online) 
Pracovné úrazy v kocke (PDF, online) 
Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na 
činnosť s nimi (PDF, online) 
+ ďalšie príručky a brožúry nájdete na tejto adrese  

NIP vydáva na pravidelnej báze príručky na rôzne témy týkajúce sa BOZP a pracovnoprávnych 
vzťahov. Témy príručiek reflektujú na aktuálne požiadavky zamestnávateľov, zamestnancov 
a živnostníkov. Informácie, ktoré sú v príručkách prezentované, sú podávané jednoducho 
a zrozumiteľne, dopĺňané príkladmi, vzormi a dobrou praxou.  
Všetky letáky, príručky a brožúry si môžete voľne stiahnuť na stránke NIP vo formáte PDF alebo 
prezerať online na adrese https://en.calameo.com/accounts/5998151.  
 

          

Plánované 

príručky v roku 

2020 

 Bezpečnosť 
technických zariadení 

 Požiadavky na dodá-
vateľov z pohľadu 
BOZP 

 Registrácia a odško-
dňovanie pracovného 
úrazu 

 Zamestnávanie 
cudzincov 

https://www.ip.gov.sk/letaky-na-podporu-kampane/
https://en.calameo.com/accounts/5998151
https://www.ip.gov.sk/prirucka-legalna-praca-legalne-zamestnavanie/
https://en.calameo.com/read/005998151a79d5e9f4a59
https://www.ip.gov.sk/prirucka-bozp-u-zivnostnika/
https://en.calameo.com/read/0059981519e2c4b35c5a6
https://www.ip.gov.sk/nova-prirucka-bozp-na-stavenisku/
https://en.calameo.com/read/005998151edc2efa9d015
https://www.ip.gov.sk/pracovne-urazy-v-kocke/
https://en.calameo.com/read/0059981518c34af953476
https://www.ip.gov.sk/prirucka-odborna-sposobilost-na-obsluhu-urcenych-pracovnych-prostriedkov-na-cinnost-s-nimi/
https://en.calameo.com/read/0059981515922a82b2ea1
https://www.ip.gov.sk/publikacie/?ip=nip
https://en.calameo.com/accounts/5998151


          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

Video „Pracuj legálne“ 
NIP pripravil v rámci kampane osvetové video, ktorého 
cieľom je poukázať na výhody legálnej práce oproti 
práci nelegálnej. K dispozícii sú dve verzie videa: 

 verzia so slovenskými titulkami,  

 verzia s anglickými titulkami.  

Obidve verzie videa môžete nájsť na youtube kanáli 
Inšpekcia práce SR. 

Video je zároveň súčasťou kampane EÚ o výhodách 
deklarovanej práce #EU4FairWork. 

Video bolo pripravené v spolupráci so Súkromnou 
školou umeleckého priemyslu filmovou v Košiciach 
(https://www.filmovaskola.sk/). 

V rámci kampane pripravuje NIP na jeseň 2020 ďalšie 
video, ktoré bude zamerané na bezpečnú prácu. 

         

          

          

          

 

Plagáty 
V rámci kampane pripravil NIP rovnako sériu plagátov, 
ktoré budú využívané najmä na rôznych konfe-
renciách, seminároch a výstavách. Cieľom vytvorenia 
plagátov je upútať pozornosť návštevníkov podujatí 
a poskytnúť im základné informácie, kde môžu nájsť 
odpovede na otázky týkajúce sa kampane a rovnako 
všetky podporné materiály. 

Pre záujemcov sú všetky plagáty k dispozícii pre 
vlastné použitie a voľné šírenie. V prípade záujmu 
o plagáty vo vysokom rozlíšení stačí jednoducho 
kontaktovať NIP e-mailom alebo cez konto Inšpekcia 
práce SR na Facebooku. 

Všetky plagáty ku kampani nájdete na tejto adrese. 

 

          

          

          

https://www.youtube.com/watch?v=qbmdIQNSWjQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nZECwGknvfA
https://www.ip.gov.sk/plagaty-pracuj-legalne-pracuj-bezpecne/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program „Zodpovedný zamestnávateľ“ je nástrojom na 
podporu zlepšovania systému riadenia ľudských zdrojov, 
ako aj nástrojom na zlepšovanie pracovných podmienok 
u zamestnávateľov v Slovenskej republike. 

Cieľom programu je zlepšenie starostlivosti o najcennejší 
a strategický kapitál – ľudské zdroje, keďže zamestnanci 
sú u zamestnávateľa tvorcami pridanej hodnoty a tá 
zabezpečuje konkurenčnú výhodu jednotlivým podnikom. 

Viac o programe, jeho cieľoch, pravidlách, ako aj 
podmienkach vydania osvedčenia „Zodpovedný 
zamestnávateľ“ nájdete na tejto adrese. 

 

Programy „Bezpečný podnik“  

a „Zodpovedný  zamestnávateľ“  
NIP ponúka zamestnávateľom možnosť zapojiť sa do programov „Bezpečný podnik“ a/alebo „Zodpovedný 
zamestnávateľ“. Získanie osvedčenia po splnení podmienok prináša zamestnávateľovi prestíž a výhodu 
v podnikateľskom prostredí  a neoceniteľnú pomoc pri získavaní obchodných partnerov s rovnakou filozofiou 
podnikania a rovnakými prioritami. Zároveň toto ocenenie zatraktívni zamestnávanie v ocenenej spoločnosti 
práve pre špičkových potenciálnych zamestnancov. 

Program „Bezpečný podnik“ je nástroj na podporu 
zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na 
zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej 
republike. 

Zámerom programu je najmä podporovať a motivovať 
zamestnávateľov, aby zavádzali a uplatňovali taký systém 
riadenia BOZP, ktorý je primeraný činnostiam a pod-
mienkam v organizácii a ktorý vedie k neustálemu 
zlepšovaniu úrovne BOZP a k plneniu právnych predpisov 
vo všetkých oblastiach ochrany práce. 

Viac o programe, jeho cieľoch, pravidlách, ako aj 
podmienkach vydania osvedčenia „Bezpečný podnik“ 
nájdete na tejto adrese. 

 

https://www.ip.gov.sk/program-zodpovedny-zamestavatel/
https://www.ip.gov.sk/program-bezpecny-podnik/
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