
 

 

Právo na pokojné zhromažďovanie nie je v demokratickej spoločnosti bezhraničné 

 

Pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky sa v Bratislave a Košiciach uskutočnili viaceré 

protesty, v ktorých zúčastnené osoby vyjadrili nespokojnosť okrem iného s opatreniami, ktoré 

majú za cieľ zabrániť šíreniu ochorenia Covid-19 či s činnosťou vlády. Protestujúci častokrát 

odôvodňujú svoju účasť na demonštráciách tým, že si uplatňujú svoje ľudské práva, medzi ktoré 

patrí právo na zhromažďovanie. Toto právo však nie je možné vykladať bez toho, aby sa 

zdôraznila požiadavka pokojného výkonu takéhoto práva.  

Právo pokojne sa zhromažďovať je základný pilier demokratickej spoločnosti. Význam tohto 

práva spočíva najmä v tom, že poskytuje každému priestor vyjadriť svoje názory verejne. Rozsah 

tohto práva zahŕňa aj slobodu vyjadriť postoje, ktoré nie sú podporované majoritnou 

spoločnosťou. Pre tých, ktorí nemôžu voliť, napr. deti, právo pokojne sa zhromažďovať 

predstavuje efektívny prostriedok na vyjadrenie svojich politických postojov. S právom na 

pokojné zhromažďovanie sú bezprostredne spojené ďalšie práva zaručené Ústavou Slovenskej 

republiky, ako aj medzinárodnými dohovormi, ktoré Slovenská republika ratifikovala. Takýmito 

právami sú napr. sloboda prejavu, ako aj právo slobodne sa združovať.   

Interpretovať právo na zhromažďovanie ako prostriedok vyjadrenia akéhokoľvek názoru, 

akoukoľvek formou je nielenže nesprávne, ale aj nebezpečné. Takéto právo chráni len pokojné 

zhromaždenia a neposkytuje ochranu prejavom nenávisti alebo aktivitám zameraným na 

porušovanie práv a slobôd iných. Zároveň je dôležité zdôrazniť, že právo na pokojné 

zhromažďovanie nie je absolútne právo, a ak sú splnené určité podmienky, môže dôjsť k jeho 

obmedzeniu. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý Slovenská republika 

ratifikovala, a ktorý má prednosť pred zákonmi v čl. 11 stanovuje, že právo na pokojné 

zhromaždenie je možné obmedziť len v súlade so zákonom, ak je to nevyhnuté v demokratickej 

spoločnosti a sleduje sa tým jeden z cieľov vymedzených v tomto článku (napr. v záujme 

národnej bezpečnosti, ochrany zdravia alebo morálky a iné). 



Právo pokojne sa zhromažďovať je základom demokracie a je kľúčom pri vytváraní verejného 

priestoru, v ktorom je možné počuť rôzne hlasy, ako aj názory. Nie je však správne interpretovať 

ho ako bezhraničný prostriedok, ktorý umožňuje osobám agresívne a útočne presadzovať svoje 

názory. Štát garantuje právo pokojne sa zhromažďovať, no jeho pokojný charakter je nutné 

zdôrazňovať.   


