
 
Vnútorná smernica 

Iniciatívy za občianske vzdelávanie 

pre externú komunikáciu 

 

Externá komunikácia Iniciatívy za občianske vzdelávanie (ďalej len “Iniciatíva”) smeruje predovšetkým  

k (bývalým, súčasným aj potenciálnym):  

● členom a pozorovateľom (ďalej aj ako “členovia”), 

● donorom a partnerom,  

● aktérom štátnej správy a samosprávy,  

● aktérom odbornej aj laickej verejnosti.  

 

Iniciatíva je v prípade právnickej osoby povinná zverejniť: 

● názov člena, 

● logo člena,  

● link na web člena,  

● stručnú informáciu o členovi (v rozsahu max. 100 slov) 

 

a v prípade fyzickej osoby povinná zverejniť: 

● meno člena, 

● stručnú informáciu o členovi (v rozsahu max. 15 slov) 

 

vo verejnom zozname členov a pozorovateľov Iniciatívy na webovej stránke www.zoziakaobcanom.sk v 

rozsahu, v akom nimi člen, resp. pozorovateľ, disponuje a pokiaľ si to nebude priať inak. Všetky podklady 

je člen Iniciatíve poskytnúť v zmysle inštrukcií zo strany Iniciatívy. Iniciatíva si vyhradzuje právo upraviť 

podklady určené na zverejnenie a rozsah zverejnených informácií zaslaných členom za účelom jednotného 

formátu členských profilov.  

 

Každý Člen 3.0 je povinný zabezpečiť vo svojej externej komunikácii týkajúcej sa členstva v Iniciatíve 

minimálne tieto informačné a komunikačné prvky: 

● uverejniť logo a základné informácie o Iniciatíve na svojej webstránke,  

● uverejniť link www.zoziakaobcanom.sk a www.facebook.com/zoziakaobcanom na svojej 

webstránke, 

● propagáciu na sociálnych sieťach a iných médiách (podľa individuálnych možností), 

● informačné, vzdelávacie a iné aktivity (podľa individuálnych možností). 

 

Členovia 2.0 a 1.0 a Pozorovatelia 3.0 a 2.0 môžu horeuvedené prvky zabezpečiť dobrovoľne. 

  

Iniciatíva má povinnosť zverejniť na svojej webovej stránke logo a základné informácie o Iniciatíve tak, aby 

boli voľne dostupné na stiahnutie pre všetkých členov Iniciatívy. 

 

Oficiálne podujatia Iniciatívy sú organizované výlučne členmi výkonného výboru Iniciatívy. Na týchto 

podujatiach má organizátor povinnosť informovať (minimálne vizuálne) o všetkých členoch Iniciatívy.  

 

V prípade záujmu zo strany členov majú títo právo požiadať Iniciatívu o podporu, príp. o spoluorganizovanie 

informačného, vzdelávacieho alebo iného podujatia pre ďalších členov Iniciatívy a/alebo odbornú či laickú 

verejnosť. Členovia nemajú právo organizovať akékoľvek podujatia Iniciatívy bez predchádzajúceho 

súhlasu výkonného výboru Iniciatívy. O ten môžu požiadať e-mailom na info@zoziakaobcanom.sk. 

 

Právo mediálne vystupovať v mene Iniciatívy majú výhradne členovia výkonného výboru. Všetci členovia 

majú právo mediálne informovať o skutočnosti, že sú členmi Iniciatívy a o jej cieľoch, aktivitách a pod. 

 

Právo vystupovať na sociálnych sieťach v mene Iniciatívy majú výhradne členovia výkonného výboru. 

Všetci členovia majú právo na sociálnych sieťach informovať o skutočnosti, že sú členmi Iniciatívy o jej 

cieľoch, aktivitách a pod., príp. môžu byť vyzvaní na poskytnutie stanoviska k otázkam v rámci Iniciatívy. 

 

 

Bratislava, 20. december 2021 


