
Scenár protestného zhromaždenia KOZ SR 12.10.2010 
 
 
Dátum: 12.10. 2010 – prvý deň rokovania októbrovej schôdze NR SR 
Čas:  16:00 – 18:00 hod 
Miesto: 16:00 zhromaždenie účastníkov – Námestie Slobody č. 1, Bratislava –   

spoločný odchod pred NR SR. 
                        17:00 Národná rada SR.   
 
Obsah zhromaždenia 
Protestom a ďalšími nátlakovými aktivitami proti „záchrannému balíku“ vlády SR je poukázať ako 
slovenské odbory vidia „úsporné opatrenia“ a konkrétne dopady voči zamestnancom, 
občanom, dôchodcom, celej spoločnosti a pripraviť sa na „veľké upratovanie“ v Zákonníku 
práce.     
 
Riadiaci  štáb: členovia Prezídia KOZ SR 

poradcovia KOZ SR – V. Žáčik, V. Borza. O. Ewiak , J. Bobela 
 
Priebeh zhromaždenia  
Moderovanie: Jozef Balica, člen Regionálnej rady KOZ  SR Prešov 
 
15:00 – 15:50 Príchod účastníkov na zhromaždisko – Námestie Slobody č. 1, Bratislava 
16:00 – 16:10 Príhovor Vladimíra Mojša, viceprezidenta KOZ SR  
16:10               Odovzdanie „Vyhlásenia“   
                        (M. Gazdík, V. Mojš,  Emil Machyna, Anton Szalay)  
 
16:10 – 16:45  Spoločný presun účastníkov protestného zhromaždenia pred NR SR 
Moderovanie:  Daniela Žuffová, viceprezidentka KOZ SR 
                         Jozef Balica, člen Regionálnej rady KOZ SR Prešov 
 
16:45 – 17:00  Príchod účastníkov pred NR SR 
                        podfarbenie atmosféry – Vangelis (skladba: Dobytie raja) 
17:00 – 18:00  

• Vystúpenie zástupcu NOZ – Anton Szalay, predseda OZ zdravot. a soc. služieb 
• Vystúpenie Margity Vitálošovej, predsedníčky Komisie rovnosti príležitosti žien 

a mužov KOZ SR  
• Vystúpenie zástupcu VOZ - Emil Machyna, predsedu OZ KOVO    
• Vystúpenie Eriky Bršelovej, predsedníčky Rady mladých pri KOZ SR   
• Vystúpenie prezidenta KOZ SR  Miroslava Gazdíka 
• Výzva účastníkov protestného zhromaždenia – Pavol Ondek, predseda  

Regionálnej rady KOZ SR Košice 
• Odštartovanie kampane KOZ SR za záchranu Zákonníka práce –  viceprezidentka 

KOZ SR Daniela Žuffová 
• Záver 
• Vangelis 

18:00             Stretnutie s predsedom a podpredsedami NR SR  
          (M. Gazdík, V. Mojš, E. Machyna, A. Szalay) 

                        Požiadavka na stretnutie zaslaná  
 



Sprievodné aktivity v rámci protestného zhromaždenia:  
- Vyhlásenie účastníkov zhromaždenia, 
- Tlačová konferencia KOZ SR 11.10.2010 o 10,00 hod., 
- 11.10.2010 Zaslanie pozvánok (elektronickou poštou) na protestné zhromaždenie všetkým 

poslancom NR SR, 
- Rozdávania plagátov na vybraných stanovištiach dňa 12. 10.2010: 

 Národná rada SR (do schránok všetkých poslancov):  v čase o 09:00 hod., 
 v podchode Suché Mýto, pred Prezidentským palácom: 14:00 -15:30 hod., 
 v podchode Centrálne trhovisko, pred ISTROPOLISOM:  14:00 – 15:30 hod.  

- dňa 12.10.2010 v čase od 10:00 do 10:30 elektronickou poštou posielať vyzývajúce 
stanoviská všetkým poslancom NR SR. Text stanoviska a kontakty budú OZ zaslané 
08.10.2010.  

 
Cieľom tejto aktivity je zviditeľniť naše požiadavky a pritom využiť sociálnu sieť nielen členov 
odborov, ale i známych, rodinných príslušníkov. 
 
Podporné aktivity: 
- rozdávanie plagátov prostredníctvom Jednoty dôchodcov na Slovensku od 5. – 11. októbra 2010, 
- doručovanie plagátov do schránok občanov Bratislavy, ktoré zabezpečuje Rada mladých KOZ 

SR a zamestnanci KOZ SR, 
- podpora  KOZ SR – 7. október – Svetový deň za dôstojnú prácu, 
- v termínoch od 13.10. do 19.10. 2010 – požiadavka KOZ SR o stretnutie predstaviteľov KOZ 

SR s Výborom NR SR pre financie a rozpočet a Výborom NR SR pre sociálne veci, 
- mediálna kampaň a komunikačná kampaň KOZ SR prostredníctvom tlače, web stránok, 

elektronickej a sociálnej siete, 
- účasť Jednoty dôchodcov na Slovensku, 
-      5.10.2010 informovať EOK, MOK a ŐGB, 
       6.10.2010 informovať ČMKOS. 
 
Technické a  organizačné  zabezpečenie protestného zhromaždenia a podporných aktivít:  
-     odporučenie miesta parkovania autobusov: 

 pred ISTROPOLISOM ,   
 pred INTEROM pri KAUFLANDe.  

- odporúčame OZ vybaviť účastníkov malými baterkami (na svietenie), vlajkami,  transparentmi, 
píšťalkami, trúbkami a inými zväzovými označeniami, 

- presun účastníkov od Úradu vlády SR k Národnej rade SR trasou: Jozefská, Nám. 1. mája, 
Podchod Suché mýto pred Prezidentským palácom, Palisády, Námestie A. Dubčeka, 

- uhradené faktúry (za autobusy) budú odborovým zväzom refundované na základe     
predloženia: kópie  uhradenej  faktúry a kópie prezenčných listín. 

 
Pre kvalitné zabezpečenie protestného zhromaždenia je potrebné zo strany OZ: 
- OZ  by si  mali určiť  zástupcu – usporiadateľa ku svojim účastníkom.  
- upozorniť svojich účastníkov, aby sa vyvarovali: 

 kontaktu so skupinami, či jednotlivcami, ktorí budú chcieť narušiť priebeh protestného 
zhromaždenia. 

 požitia alkoholu. 
 
 
 
 




