
OZ Priama 

Demokracia 

Poslanie:  podpora  občianskych aktivít, ktorých cieľom je propagácia nástrojov priamej 

demokracie a snaha o ich doplnenie do systému  zastupiteľskej  demokracie. 

 

Ciele:  konzultačná, poradenská, publikačná, informačná a vzdelávacia činnosť, 

organizovanie spoločenských akcií, verejných zhromaždení, konferencií, diskusií, besied, 

snemov a iných akcií, ako aj iniciovanie petícií a podporných kampaní. 



Profil OZ PD 

Oficiálny názov:   OZ Priama demokracia 

Vznik:    Marec 2012 

 

Princípy organizácie:  

• Decentralizácia 

• Nástroje priamej demokracie v stanovách 

o petícia, referendum, valné zhromaždenie ako najvyšší 

rozhodovací orgán 

 

 

 

 



Projekty a Aktivity 

• Sfunkčnenie inštitútu  referenda: 

        Dvoj-petícia za lepšie Slovensko 

        zber podpisov organizovaný regionálnymi aktivistami 

 

• Konferencie, diskusie: 

        Pracovné skupiny organizujúce osvetové aktivity priebežne.  

o Otvor oči Slovensko www.otvorocisk.sk - Bratislava, Košice 

o Latvomy - LAboratórium TVOrivého MYslenia - Bratislava 

         

         Pracovné skupiny organizujúce jednorazové osvetové projekty: 

o Prednášky o priamej demokracii – pre verejnosť (YMCA, Dom novinárov, 

…) a pre organizácie (Mensa Slovensko, Sloboda a Solidarita...) 

o S veľvyslancom Švajčiarska o priamej demokracii na Slovensku 

o Prednáška a diskusia na tému Európska občianska iniciatíva /EOI/ 

o Medzinárodná konferencia The Danube Democracy Rally 2014 (v príprave) 

 

 

www.otvorocisk.sk




Petícia za lepšie Slovensko 

Petícia za lepšie Slovensko vznikla v období kauzy Gorila. Podpísaní občania v nej 

žiadajú zmenu zákona o referende, prijatie účinných protikorupčných opatrení a 

dôsledné zúženie imunity poslancov len na výroky v parlamente. Zozbieraných je 

viac ako 28 tis. podpisov. Petícia požaduje: 

 

1.Zúžiť imunitu poslancov iba na výroky v parlamente. Organizátori 

petície sú presvedčení, že imunita poslancov v skutočnosti zrušená nebola, 

aj keď sa k tomu vláda zaviazala.  

2.Prijať balík protikorupčných opatrení, ktoré by zúžili priestor pre 

rozkrádanie majetku v štátnej a verejnej správe.  /v zmysle Protikorupčného 

minima 2012/ 

3.Sfunkčniť inštitút referenda, znížením počtu podpisov potrebných na jeho 

vyhlásenie na 150 tisíc a zrušením povinnej minimálnej účasti. Ďalej 

požaduje, aby výsledky referenda mali silu ústavného zákona, ktorého 

zmena je možná iba referendom. 
 

Petícia má dva podpisové hárky. Jeden určený pre NR SR (potrebných je 100 tisíc 

podpisov) a druhý na vypísanie referenda (potrebných je 350 tisíc podpisov). 

Druhý hárok sa použije iba ak parlament dané požiadavky neschváli.  





Petícia za lepšie Slovensko 

 





Propagácia priamej demokracie na 

festivale Pohoda 

  



S veľvyslancom Švajčiarska o 

priamej demokracii na Slovensku 

18.november 2013 - stretnutie predstaviteľov občianskeho združenia Priama demokracia 

s veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie na Slovensku pánom Christianom Fotschom 

 

• predstavenie OZ PD a  prezentácia aktivít  združenia zameraných na oblasti 

posilnenia inštitútu  referenda, vývoj verejných záležitostí a ozdravenie politického 

života v krajine 

• veľvyslanec informoval  o systéme fungovania priamej demokracie vo Švajčiarsku, 

vysvetlil jeho koexistenciu s princípmi zastupiteľskej demokracie a uviedol mnohé 

praktické poznatky súvisiace s blížiacim sa referendom  vo Švajčiarsku 

• podčiarkol, že priame prejavy vôle občanov politických predstaviteľov neobmedzujú, 

ale skôr potvrdzujú ich legitimitu 

• zástupcovia OZ PD pozvali veľvyslanca  Ch. Fotscha na medzinárodnú konferenciu 

The Danube Rally Tour 2014. Stretnutia sa zúčastnili: 

 doc. PhDr. Martin Klus, PhD., vysokoškolský pedagóg, koordinátor podujatia 

 Jozef Bielik - predseda OZ PD 

 Vanda Rybanská, asistentka  poslanca NR SR a OLaNO, Ľubica Schulczová, Beáta  

Novomeská, 

 Jozef Vaško, členovia OZ PD 



Prednáška a diskusia na tému 

Európska občianska iniciatíva /EOI/ 

Stretnutie s pánom Andrejom Králikom, vedúcim tlačového a politického 

oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 

 

Deň konania: 16. január 2014 od 15:00 do 17:00 

Miesto konania: Európske informačné centrum, Dom Európskej únie, Palisády 

29, Bratislava 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 

2011 o iniciatíve občanov -  populárno / vzdelávacie podujatie 

   

EOI je prvý nadnárodný nástroj participatívnej demokracie. Aby iniciatíva bola 

platná, je potrebné, aby sa zúčastnilo aspoň 1 milión občanov z Európskej 

únie (EÚ) z minimálne 7 (siedmych) členských štátov EÚ. 

 

Poskytnuté informácie o právnom rámci a priebehu EOI 

 



Prednáška a diskusia /EOI/ 

     

 



Spolupráca a partnerstvo 

Spolupráca s Democracy International 

 

• jeseň 2012 - prvá návšteva Ronalda Pabsta v Bratislave, kde sa stretol so 

skupinou členov OZ PD a jej sympatizantmi http://www.democracy-

international.org/slovakia-new-group-activists   

• leto 2013 - druhá trojdňová návšteva Ronalda Pabsta a jeho 

spolupracovníka Daniela Schilyho, pri príležitosti vybavovania 

kongresových priestorov sa stretli v Primaciálnom paláci s členmi OZ PD a 

sympatizantmi na tému “Ako budovať organizácie Priamej demokracie” 

• Stali sme sa ich partnermi pri organizovaní Medzinárodnej konferencie 

“The Danube Democracy Rally” http://www.democracy-

international.org/danube-democracy-rally, konajúcej sa v Bratislave v 

priestoroch hotela Sorea Regia v dňoch 3-6. 4. 2014. 
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Ronald Pabst z Democracy International s 

niektorými členmi OZ PD v Bratislave 

  



OZ PD členom medzinárodnej 

organizácie Democracy International 

• koncom roka 2013 sa vďaka aktivite členov OZ PD a jeho sympatizantov DI 

rozhodlo o prijatí nášho občianskeho združenia Priama Demokracia za 

riadneho člena organizácie 

• Democracy International (http://www.democracy-international.org) je 

medzinárodná organizácia s celosvetovým pôsobením, ktorej hlavným 

cieľom je podporovať aktívne skupiny občanov vo všetkých krajinách sveta 

v budovaní priamej demokracie. Za najdôležitejšie jej nástroje považuje 

iniciatívu a referendum, aby sa občania mohli priamo podieľať na 

rozhodnutiach vo veciach spoločného záujmu vo svojej obci, kraji a v celej 

krajine, v prípade občanov EÚ podieľať sa na tvorení zákonov cez 

Európsku občiansku iniciatívu. (http://www.democracy-

international.org/direct-democracy) 

• Democracy International ponúka poradenstvo a pomoc občianskym 

skupinám s organizovaním kampaní, know-how pri budovaní nových 

organizácií, výmenu skúseností a informácií o priamej demokracii. 
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Medzinárodná konferencia  

The Danube Democracy Rally 2014 

Medzinárodná konferencie The Danube Democracy Rally - apríl 2014 

http://www.democracy-international.org/danube-democracy-rally   

 

Demokratické turné Viedeň - Bratislava - Budapešť 

 

Miesto konania:    Hotel Sorea Regia v Bratislave (nad PKO) 

Dátum podujatia:    3. - 6. apríla 2014 

Počet zahraničných členov:  cca 100 z celého sveta 

Počet domácich hostí:    do 100 hostí 

 

Pripomenutie 11. výročia založenia organizácie DI v Bratislave v roku 2002 
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Kontakt 

Web:  www.priama-demokracia.sk 

FB:  https://www.facebook.com/podporujem 

e-mail:  office@priama-demokracia.sk 
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