
V rámci našej kampane Problémy v práci?
povzbudzujeme pracujúcich ľudí, aby aktívne
riešili svoje problémy. Spoločne s nimi plánujeme
a uskutočňujeme konkrétne kroky, ktoré vedú 
k splneniu ich požiadaviek. Vždy konáme s nimi
a nie za nich. 

Úspechy dosahujeme predovšetkým vďaka dobrej
príprave a taktike priamych akcií, takže sme 
zatiaľ zvíťazili v každom spore, v ktorom bol
zo strany pracujúcich dodržaný dohodnutý
postup. Ani raz sme sa pritom nemuseli spoliehať
na súdy. 

V novembri 2015 sme spolu s bývalým pracovní-
kom OZ Divé maky vstúpili do sporu o nevyplatenú 
odmenu. Po troch mesiacoch aktivít sme aj vďaka 
podpore ľudí zo Slovenska a zahraničia dosiahli
vyplatenie celej dlžnej sumy 950 eur.

V máji 2016 nasledoval spor bývalého pracovníka 
firmy CATO Agency o nevyplatenú mzdu. Taktika 
priamych akcií opäť zabrala: už po necelom mesiaci 
solidárnych aktivít firma dlžnú čiastku vyplatila. 

Tieto spory trvali niekoľko týždňov, no spor 
s pizzeriou Lozano Pub v novembri 2017 sa 
skončil po troch dňoch, keď majiteľ vyplatil
bývalému zamestnancovi peniaze za nevyčer-
panú dovolenku, ktoré mu dlhoval takmer rok.

V marci 2019 sme dokonca dosiahli vyplatenie 
mzdy a náhrady mzdy ešte pred začiatkom sporu.
Majiteľka istého bratislavského bistra dlhovala
bývalému pracovníkovi vyše 500 eur. 19 dní po odo-
vzdaní listu s požiadavkou ich vďaka našim aktivitám 
dostal na účet.

Podporili sme aj množstvo sporov na Sloven-
sku, napríklad štrajk na železniciach (2003), ľudí
prepustených z SCP Ružomberok (2004), protesty
vo firme Yura Corporation v Rimavskej Sobote
a Hnúšti (2010), štrajk šičiek v Hencovciach 
(2010), v dopravnom podniku mesta Prešov 
(2011), v hutníckej firme Metalurg Steel v Dub-
nici nad Váhom (2012), protesty zdravotných 
sestier a pôrodných asistentiek (2012 a 2013), 
štrajky a protesty v školstve (2012 a 2016), štrajk
vo Volkswagene (2017) či globálny klimatický
štrajk (2019).

Tak ako vyjadrujú solidaritu zväzy a jednotlivci 
zo zahraničia nám, tak ju vyjadrujeme aj my im.  
Aj taká jednoduchá vec, ako je poslanie solidár-
neho mailu alebo odovzdanie protestného listu
v pobočke zahraničnej firmy či na veľvyslanectve, 
môže veľmi pomôcť. 

Podobnými akciami sme výrazne prispeli k úspe-
chu hlavne v bojoch, ktoré viedli organizácie
a zväzy združené v Medzinárodnej asociácii
pracujúcich (MAP).

Išlo napríklad o vyplatenie zadržiavaných miezd
alebo odmien, zlepšenie pracovných podmienok, 
znovuzamestnanie neprávom prepustených pracu-
júcich a pod. 

Niektoré spory sme vďaka nášmu solidárnemu
fondu podporili aj finančne.
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Poučenia a praktické zistenia, ktoré získavame 
vďaka našej činnosti, odovzdávame ďalej. Na webe 
prinášame užitočné rady a tipy, ktoré vychádzajú
z našich skúseností a skúseností iných zväzov. 

Súčasťou Priamej akcie je aj Nakladateľstvo 
bod zlomu (NBZ), v rámci ktorého publikujeme
materiály týkajúce sa bojov na pracoviskách, 
ale aj teoretické a historické publikácie. Dajú sa 
zadarmo stiahnuť na nbz.priamaakcia.sk. 

Naše aktivity a skúsenosti sme predstavili
aj na viacerých podujatiach organizovaných naším
zväzom alebo spriaznenými organizáciami na Slo-
vensku aj v zahraničí (Británia, Česká republika,
Hongkong, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko,
Španielsko a Taiwan).

Na našej webstránke upozorňujeme aj na témy, 
ktoré sa dotýkajú pracovísk a komunít v širšom 
zmysle - homofóbia, klimatická kríza, rodová
nerovnosť, sexuálne násilie, voľby atď. 

Nezabúdame ani na dôležitosť kultúry a umenia
a podporujeme aj umelecké projekty či hudobné 
počiny.

Najcennejšia pomoc je taká, pri ktorej je človek sám 
aktívny, napríklad účasť na protestnej akcii alebo aj 
poslanie solidárneho e-mailu. 

Pomôcť môžeš aj šírením propagačných mate-
riálov PA vo svojom okolí (nálepky, plagáty,
tento leták...) či zdieľaním na internete (články,
výzvy k solidarite...) alebo benefičnými aktivitami.

Ak chceš povzbudiť ľudí k vlastnej činnosti
vo svojom regióne, môžeme spoločne zorganizo-
vať prednášku alebo diskusiu. Naším cieľom je vy-
tvorenie ďalších lokálnych skupín na Slovensku,
ktoré by vyvíjali podobnú činnosť, akej sa
v súčasnosti venujeme prevažne v Bratislave.

Ak si z Bratislavy alebo okolia, môžeme sa stretnúť
osobne na otvorených stretnutiach, ktoré
organizujeme.

Viac informácií o našej činnosti nájdeš na
www.priamaakcia.sk 

alebo 
fb.com/Zvaz.Priama.akcia

KONTAKT
zvazpa@riseup.net

alebo SMS +420 775 253 903

Solidárny zväz pracujúcich 
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Solidárny zväz pracujúcich PRIAMA AKCIA 
spája ľudí, ktorí chcú riešiť problémy 

na pracoviskách a v komunite. 
Máme za sebou úspešné kampane,
v ktorých sme vybojovali splnenie

požiadaviek pracujúcich.
Ako zväz vieme dosiahnuť malé zlepšenia,

ale aj veľké zmeny. 
Preto sa organizujeme.
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