
INFORMÁCIA 
PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE 

ODBOROVÉHO ZVÄZU 
 
 
Organizačné zabezpečenie protestného zhromaždenia KOZ 

SR proti „ZÁCHRANNÉMU BALÍKU“ vlády SR 
 
 

Dátum protestného zhromaždenia:      
 

12. októbra 2010 
(prvý deň rokovania októbrovej schôdze NR SR) 

 
 
Čas:      16,00 h 
 
Miesto konania:    BRATISLAVA 
      pred budovou Národnej rady SR 
 
Miesto zhromaždenia účastníkov:  
Pred budovou Úradu vlády SR alebo priamo pred NR SR (závisí od zabezpečeného 
počtu účastníkov) – táto informácia bude spresnená na rokovaní Rady 
predsedov OZ KOZ SR (5. 10. 2010). 
 
Cieľ protestného zhromaždenia:  
Poukázať na konkrétne dopady úsporných opatrení vlády SR na všetkých občanov 
SR. Viac informácií o ekonomických opatreniach vlády SR je zverejnených na 
webovej stránke SLOVES. 
 
Motto:  Zachránili ste banky – zaplatili sme to my!  

Zachraňujete štát – a zase to máme zaplatiť my! 
 

Kto zachráni nás??? 
My sami!!! 

 
Doprava:      
- prostriedkami verejnej hromadnej dopravy (vlak, autobus SAD), 
- vlastnými motorovými vozidlami, 
- zmluvne zabezpečenými autobusmi. 
 
Finančné zabezpečenie účastníkov, ktorí sa zaprezentujú na stanovišti 
SLOVES:      
- príspevok na stravu – občerstvenie účastníkom hradí SLOVES vo výške 3,50 €, 
- príspevok na dopravu: 

- účastníkom, ktorí použili vlak alebo autobus SAD, hradí SLOVES vo výške 
cestovného podľa predložených lístkov; 



- účastníkom,  ktorí  použili vlastné motorové vozidlo, hradí SLOVES vo 
výške cestovného autobusom SAD (na základe vyplneného tlačiva 
„Vyúčtovanie cestovných nákladov“, s uvedením ŠPZ motorového vozidla); 

- faktúru za použitie zmluvného autobusu, ktorý pre účastníkov zabezpečila 
ZO SLOVES, hradí KOZ SR na základe predloženia faktúry a prezenčnej 
listiny. 

 
Príspevok na dopravu bude členovi – majiteľovi osobného vozidla, zaslaný poštovou 
poukážkou pre všetkých pasažierov. 
 
Čas a miesto zhromaždenia členov SLOVES a parkovanie autobusov, uvedieme na 
webovej stránke SLOVES po rokovaní Rady predsedov OZ KOZ SR (5. 10. 2010). 
 
Organizačný tím SLOVES:   
Jozef Kollár, riaditeľ organizačného odboru SLOVES, t. č. 02/50240332, mobil: 
0905889650, e-mail: kollar@sloves.sk 
Imelda Višová, t. č. 02/50240326, e-mail: visova@sloves.sk 
Milena Rácová, t. č. 02/50240410, e-mail: racova@sloves.sk 
  
 
 
Bratislava 29.9.2010 
 
                                                                                      Ing. Jozef Kollár, v. r. 
                                                                        riaditeľ organizačného odboru SLOVES   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




