
 

 

Vzor internetového formulára žiadosti o patronát 
Tento vzorový formulár vám pomôže pri príprave žiadosti. V tomto vzore sú uvedené všetky kolónky 
internetového formulára, aby ste mali prehľad o požadovaných informáciách. Ak chcete poslať žiadosť 
o patronát poštou, môžete buď vytlačiť online formulár, vyplniť ho a priložiť k svojej dokumentácii, alebo 
vo svojom liste so žiadosťou uviesť všetky informácie, ktoré sa vyžadujú vo formulári. Ďakujeme, že ste sa 
s nami skontaktovali. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁTOROVI 

Oslovenie/Titul 

Priezvisko  

Meno  

E-mailová adresa 

Názov organizácie (ak sa uvádza)  

Poštová adresa 

PSČ 

Mesto/Obec 

Štát 

Telefónne číslo 

Webové sídlo organizátora/organizácie (ak existuje) 

INFORMÁCIE O PODUJATÍ 

Názov 

Začiatok (dátum)  

Koniec (dátum)  

 Rozumiem, že ak sa podujatie, na ktoré žiadam patronát, začne skôr ako dva mesiace od dnešného dňa (predloženie online 
formulára), udelenie patronátu sa môže zamietnuť z dôvodu neskorého predloženia žiadosti, a to aj v prípade, že žiadosť 
spĺňa všetky ostatné pravidlá prevzatia patronátu Európskym parlamentom.  
Výňatok z pravidiel, článok 3 ods. 1: „Žiadosť musí byť predsedovi doručená minimálne dva mesiace pred začiatkom 
podujatia.“ 

Miesto(-a) konania (uveďte mesto(-á) a štát(-y)) 

Webová stránka podujatia (ak existuje): 

Neziskové/Nekomerčné podujatie: uveďte, či má podujatie komerčný charakter alebo účel a jeho cieľom je okamžitá alebo očakávaná, 
priama alebo nepriama reklama alebo propagácia značiek a/alebo komerčných činností, napríklad účtovaním príliš vysokého poplatku 
za účasť na podujatí alebo zobrazovaním cien alebo obchodných log. 

 ÁNO 

 NIE 

V prípade potreby uveďte podrobnejšie informácie o neziskovej/nekomerčnej povahe podujatia.  

Zemepisné zastúpenie účastníkov: 

 medzinárodné 

 európske 

 celoštátne 

 regionálne 

 miestne 

 



 

 

Ciele a opis projektu: objasnite dôležitosť vášho podujatia pre ciele, politiky a činnosti Európskeho parlamentu a/alebo 
Európskej únie a odôvodnite, ako vyzdvihuje úlohu a príspevok alebo priority Európskeho parlamentu alebo Európskej 
únie v danej oblasti (max. 1 500 znakov). 

Program: uveďte hlavné témy a prípadne zoznam rečníkov  

Účastníci a cieľové publikum (napr.: výskumní/vedeckí/akademickí pracovníci, učitelia/vychovávatelia/školitelia, 
študenti/mladí ľudia, politici/subjekty s rozhodujúcou právomocou/štátni úradníci, občianska spoločnosť/MVO) 

ZVIDITEĽNENIE 

Uveďte, na akých informačných/propagačných materiáloch bude logo Parlamentu osobitne navrhnuté pre patronát 
uvedené (napr.: letáky, pozvánky, vytlačené programy, transparenty, webové stránky). 

Uveďte podrobnejšie informácie o zviditeľnení vášho podujatia v médiách. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Ďalšie konkrétne údaje (tu môžete uviesť ďalšie informácie o vašom podujatí alebo/a (ak si to želáte) odkaz pre 
predsedníčku Európskeho parlamentu s odôvodnením, prečo by sa podľa vás mal vášmu podujatiu udeliť patronát; ak má 
podujatie podporu konkrétneho poslanca Európskeho parlamentu alebo sa na ňom nejaký poslanec zúčastní, uveďte to 
tu). 

Bol vám už niekedy poskytnutý patronát Európskeho parlamentu? 

 ÁNO 

 NIE 

Ak áno, uveďte kedy a na aké podujatie(-a): 

Prevzali už nad týmto podujatím patronát nejaké iné osoby alebo subjekty alebo boli o to požiadané? 

 ÁNO 

 NIE 

Ak áno, uveďte meno(-á)/názov(-vy) a informáciu, či bol patronát potvrdený. 

Je vaša organizácia zapísaná v registri transparentnosti? 

 ÁNO 

 NIE 

SÚHLAS S DODRŽIAVANÍM PLATNÝCH USTANOVENÍ STANOVENÝCH V PRAVIDLÁCH O PREVZATÍ 
PATRONÁTU (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/sk-rules-governing-
patronage-by-ep-19970609.pdf); Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok oprávnenosti môže 
predsedníčka rozhodnutie o patronáte kedykoľvek zrušiť. 

 ÁNO 

 NIE 

ZOSTAŇTE INFORMOVANÝ 

 Mám záujem dostávať informácie o činnostiach organizovaných Európskym parlamentom. 

Z odoberania informácií sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním e-mailu na adresu styčnej kancelárie EP vo vašej 
krajine. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/sk-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/sk-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

