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Organizovanie protestných a podporných akcií OZ DLV 

 

Článok I 

Predmet úpravy 

 

1. Dokument „Organizovanie protestných a podporných akcií OZ DLV“ (ďalej aj „tento 

dokument“) upravuje postup pri navrhovaní, príprave, priebehu a vyhodnocovaní protestných 

a podporných akcií (ďalej aj „akcia“) Odborového zväzu drevo, lesy, voda (ďalej aj                

„OZ DLV“). 

 

2. Pojem akcia sa v zmysle tohto dokumentu rozumie: 

a. Zhromaždenie členov  

b. Kampaň za ........... (doplní sa vždy konkrétny účel kampane) 

c. Protest proti ......... (doplní sa vždy konkrétny účel protestu). 

 

3. Akcie sa organizujú na podnikovej úrovni (ďalej aj „podniková akcia ZO OZ DLV“) a na 

celozväzovej úrovni (ďalej aj „celozväzová akcia OZ DLV“). 

 

4. Ustanovenia tohto dokumentu sa primerane použijú na Združenie ZV ZO OZ DLV. 

 

 

Článok II 

Návrh na zvolanie podnikovej akcie ZO OZ DLV 

 

1. O zvolaní podnikovej akcie ZO OZ DLV rozhodne na návrh Závodného výboru základnej 

organizácie OZ DLV (ďalej aj „ZV ZO OZ DLV“) alebo na návrh Predsedu ZO OZ DLV 

v prípade malej základnej organizácie OZ DLV členská schôdza/konferencia ZO OZ DLV. 

 

2. V zmysle zákona  č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov je 

v prípade podnikovej akcie ZO OZ DLV zvolávateľom príslušná Základná organizácia OZ 

DLV (ďalej aj „ZO OZ DLV“). 

 

3. Členská schôdza/konferencia ZO OZ DLV stanoví cieľ, spôsob riešenia požiadaviek, formu 

a názov akcie, prípadný rozpočet akcie a zároveň určí Riadiaci výbor podnikovej akcie ZO 

OZ DLV a stanoví pre Riadiaci výbor organizačné pokyny.  

 

 

Článok III 

Riadiaci výbor podnikovej akcie, jej príprava a priebeh 

 

1. Členská schôdza/konferencia ZO OZ DLV určí Riadiaci výbor podnikovej akcie ZO OZ 

DLV. Riadiaci výbor podnikovej akcie tvoria spravidla členovia ZV ZO OZ DLV, pokiaľ 

členská schôdza/konferencia ZO OZ DLV nerozhodne v rozhodnutí o zvolaní podnikovej 

akcie ZO OZ DLV inak. 
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2. Riadiaci výbor zodpovedá za prípravu, priebeh a vyhodnotenie akcie. 

 

3. V rozhodnutí o zvolaní podnikovej akcie ZO OZ DLV určí členská schôdza/konferencia ZO 

OZ DLV aj Vedúceho riadiaceho výboru podnikovej akcie ZO OZ DLV (ďalej aj „Vedúci“). 

Vedúci bude uvedený ako ten, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa. 

 

4. Riadiaci výbor na čele s Vedúcim vykonajú všetky úkony smerujúce k uskutočneniu akcie 

v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. a to najmä: 

a. oznámenie o akcií obci v zmysle podmienok § 4 a § 5 zákona č. 84/1990 Zb. 

b. opatrenia vedúce k výzve účasti na akcií a iné opatrenia v zmysle § 6 zákona č. 84/1990 

Zb. 

c. v prípade potreby zabezpečuje väčší počet usporiadateľov akcie 

d. spracúva a distribuuje organizačné pokyny, v prípade ak počet usporiadateľov bude 

väčší ako počet členov Riadiaceho výboru 

e. rieši otázky technického zabezpečenia akcie, a to napríklad spoluprácu so zložkami 

polície, zabezpečenie zdravotnej služby, zabezpečenie tribúny, jej ozvučenia 

a megafóny, zabezpečenie parkovania 

f. rieši otázku finančného aparátu akcie v zmysle návrhu rozpočtu na akciu, ktorý je 

súčasťou návrhu na zvolanie podnikovej akcie ZO OZ DLV 

g. priebežne kontroluje postup príprav a prijíma potrebné opatrenia. 

 

5. Riadiaci výbor zabezpečuje propagáciu akcie všetkými dostupnými legálnymi prostriedkami 

a to napríklad: 

a. letákmi pre záujemcov o akciu 

b. informáciami pre média 

c. výzvami na podporu akcie zverejnenými v masmédiách, tlači a na internete. 

 

6. Riadiaci výbor zabezpečuje priebeh akcie v súlade so zákonom a cieľmi stanovenými 

členskou schôdzou/konferenciou ZO OZ DLV. 

 

Článok IV 

Návrh na zvolanie celozväzovej akcie OZ DLV 

 

1. Zvolanie celozväzovej akcie OZ DLV môže nastať v prípade ak niektorá zo sekcií OZ DLV 

potrebuje zrealizovať protestnú alebo podpornú akciu s cieľom obhájiť svoje záujmy alebo 

posilniť svoju pozíciu. V zmysle princípu solidarity medzi sekciami OZ DLV realizuje sekcia 

OZ DLV akciu spoločne za účasti ostatných sekcií bez ohľadu na ich mieru zapojenia do 

priamej prípravy a priebehu akcie. 

 

2. O zvolaní celozväzovej akcie OZ DLV rozhodne na návrh Predsedu Výkonnej rady sekcie OZ 

DLV, Výkonná rada príslušnej sekcie OZ DLV. Zvolanie celozväzovej akcie OZ DLV ohlási 

Výkonná rada príslušnej sekcie OZ DLV ostatným sekciám OZ DLV.  

 

3. V zmysle zákona  č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov je 

v prípade celozväzovej akcie zvolávateľom OZ DLV.  
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4. Výkonná rada príslušnej sekcie OZ DLV v spolupráci so zvolávateľom OZ DLV cieľ, spôsob 

riešenia požiadaviek, formu a názov akcie, prípadný rozpočet akcie a zároveň určí Riadiaci 

výbor akcie OZ DLV a stanoví pre Riadiaci výbor organizačné pokyny.  

 

 

Článok V 

Riadiaci výbor celozväzovej akcie, jej príprava a priebeh 

 

1. Výkonná rada príslušnej sekcie OZ DLV v spolupráci so zvolávateľom OZ DLV určí Riadiaci 

výbor akcie OZ DLV. Riadiaci výbor akcie tvoria spravidla členovia Výkonnej rady tej sekcie 

OZ DLV, ktorá akciu iniciovala. 

 

2. Riadiaci výbor zodpovedá za prípravu, priebeh a vyhodnotenie akcie. 

 

3. V rozhodnutí o zvolaní celozväzovej akcie OZ DLV určí Výkonná rada príslušnej sekcie OZ 

DLV aj Vedúceho riadiaceho výboru celozväzovej akcie OZ DLV (ďalej aj „Vedúci“). 

Vedúci bude uvedený ako ten, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa. 

 

4. Riadiaci výbor na čele s Vedúcim vykonajú všetky úkony smerujúce k uskutočneniu akcie 

v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. a to najmä: 

a. oznámenie o akcií obci v zmysle podmienok § 4 a § 5 zákona č. 84/1990 Zb. 

b. opatrenia vedúce k výzve účasti na akcií a iné opatrenia v zmysle § 6 zákona č. 84/1990 

Zb. 

c. v prípade potreby zabezpečuje väčší počet usporiadateľov akcie 

d. spracúva organizačné pokyny, v prípade ak počet usporiadateľov bude väčší ako počet 

členov Riadiaceho výboru 

e. rieši otázky technického zabezpečenia akcie, a to napríklad spoluprácu so zložkami 

polície, zabezpečenie zdravotnej služby, zabezpečenie tribúny, jej ozvučenia 

a megafóny, zabezpečenie parkovania 

f. rieši otázku finančného aparátu akcie v zmysle návrhu rozpočtu na akciu, ktorý je 

súčasťou návrhu na zvolanie celozväzovej akcie OZ DLV 

g. zabezpečuje informačný tok a koordináciu činnosti s ostatnými sekciami OZ DLV 

v prípade ich záujmu na priamej participácií 

h. priebežne kontroluje postup príprav a prijíma potrebné opatrenia. 

 

5. Riadiaci výbor zabezpečuje propagáciu akcie všetkými dostupnými legálnymi prostriedkami 

a to napríklad: 

a. letákmi pre záujemcov o akciu 

b. informáciami pre média 

c. výzvami na podporu akcie zverejnenými v masmédiách, tlači a na internete. 

 

6. V rámci celozväzovej akcie sa ostatné sekcie podieľajú na propagácií a podpore akcie 

v rozsahu ako určia sekcie sami. 

 

7. Riadiaci výbor zabezpečuje priebeh akcie v súlade so zákonom a cieľmi stanovenými 

Výkonnou radou príslušnej sekcie OZ DLV. 
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Článok VI 

Vyhodnotenie akcie 

 

 

1. V prípade podnikovej akcie vykoná vyhodnotenie akcie Riadiaci výbor bezodkladne po akcií 

a následne ZV ZO OZ DLV, prípadne Predseda ZO OZ DLV. 

 

2. V prípade celozväzovej akcie vykoná vyhodnotenie akcie Riadiaci výbor bezodkladne po 

akcií a následne Výkonná rada príslušnej sekcie OZ DLV. 

 

Článok VII 

Financovanie akcie 

 

1. Financovanie protestných a nátlakových akcií sa riadi príslušnými ustanoveniami Štatútu 

štrajkového fondu OZ DLV. Štrajkový fond spravuje Predsedníctvo OZ DLV. 

 

2. Pri tvorbe rozpočtov by mali Členská schôdza/konferencia ZO OZ DLV prípadne Výkonná 

rada príslušnej sekcie OZ DLV postupovať v zmysle zásady hospodárnosti a s vedomím 

ustanovení Štatútu štrajkového fondu OZ DLV. 

 

3. Riadiaci výbor akcie požiada Predsedníctvo OZ DLV o  poskytnutie finančných prostriedkov 

na protestnú alebo nátlakovú akciu. Okrem výšky požadovaných prostriedkov, k žiadosti 

priloží aj konkrétny rozpočet akcie s jednotlivými položkami s oddôvodnením. 

 

4. V prípade žiadosti v sume do 1.000,- EUR, rozhodne o poskytnutí finančných prostriedkov 

Predsedníctvo OZ DLV. 

 

5. V prípade žiadosti nad sumu 1.000,- EUR, rozhodne o poskytnutí finančných prostriedkov 

Plénum OZ DLV na návrh Predsedníctva OZ DLV. 

 

6. Článok 3 Štatútu štrajkového fondu OZ DLV sa použije primerane. 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Znenie a doplnky tohto dokumentu schvaľuje Predsedníctvo OZ DLV. 

 

2. Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť uznesením Predsedníctva OZ DLV na 

rokovaní Predsedníctva OZ DLV dňa 09. 03. 2017. 

 

3. Uvedený dokument je v súlade so zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení 

neskorších predpisov. 

 

 


