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 Predhovor 
 

Sloboda združovania má predovšetkým ústavnoprávny záber. Na druhej strane sa úzko 

dotýka rôznych právnych odvetví, a to občianskeho práva, správneho práva, môže mať aj 

pracovnoprávny či trestnoprávny rozmer a napokon sa dotýka tých oblastí upravených 

právom, kde subjekty realizujúce slobodu združovania pôsobia.  

Z historického i súčasného pohľadu sa sloboda združovania týka rôznych združení, 

spolkov, spoločností, zväzov, asociácií, ale aj o odborov a politických strán a hnutí.  

Táto vysokoškolská učebnica pre študentov práva poskytuje teoretickoprávny 

a aplikačnoprávny pohľad na slobodu združovania v občianskych združeniach v Slovenskej 

republike, zároveň poskytuje základnú orientáciu v právnych aspektoch slobody združovania 

a priestoru občianskej spoločnosti. 

 

Bratislava, 2020 
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 Úvod 
 

Sloboda združovania je jedným z predpokladov demokraticky usporiadanej 

spoločnosti. V katalógu základných práv a slobôd patrí k tým z prvej generácie, ktoré 

vymedzujú priestor okolo jedinca, do ktorého štát nemá zasahovať.  

„Nevyhnutným dôsledkom slobody viery, svedomia a svetonázorového presvedčenia je 

sloboda prejavu. (...) A od slobody prejavu vedie priama cesta k slobode spolčovania, slobode 

vytvárania politických strán a občianskych združení, k formovaniu systému reprezentatívnej 

demokracie, zahrňujúcej všeobecné volebné právo, ako aj právo zastávať verejné funkcie.“
1
 

Sloboda združovania v súčasnosti v Slovenskej republike zahŕňa združovanie 

občianskych združeniach, združovanie v politických stranách a politických hnutiach, 

v odborových organizáciách i organizáciách zamestnávateľov. Sloboda združovania sa 

prejavuje aj prostredníctvom rozmanitých foriem združení, ktoré ako samostatné typy 

právnických osôb podliehajú osobitnej právnej úprave. Sloboda združovania sa interpretuje 

tiež v spojitosti so slobodou združovania v cirkvách a náboženských spoločnostiach.  

Každopádne však, sloboda združovania sa realizuje zdrženiami osôb, kde sú združení 

členovia, ktorí sa dobrovoľne a spoločne rozhodli napĺňať niektorý dovolený cieľ, dohodli sa 

na vnútorných pravidlách a na ten účel si vytvorili samostatný subjekt. 

Rozmanité združenia osôb fungujú prakticky všade. Zahraničný pohľad ukazuje, že 

jednotlivé právne poriadky vychádzajú v zásade z dvoch koncepcií právneho zastrešenia. 

Prvou je, že združenia majú svoju právnu úpravu obsiahnutú v kódexe súkromného práva (v 

občianskom zákonníku), druhou koncepciou je, že združenia majú svoju vlastnú osobitnú 

právnu úpravu a popri tom sa podporne vychádza z všeobecnej úpravy právnických osôb 

obsiahnutej v občianskom zákonníku. Jednotlivé štáty majú úpravu združení podmienenú 

svojou vlastnou históriou, tradíciou, právnou vedou i aplikačnou praxou. V dôsledku najmä 

rozhodovacej činnosti ESĽP sa za posledné polstoročie štandardy ochrany slobody 

združovania postupne zjednocujú. 

V tejto vysokoškolskej učebnici je pozornosť upriamená predovšetkým na združovanie 

v občianskych združeniach, ktoré sa v Slovenskej republike považujú za typický prejav 

slobody združovania. Sú veľkou podmnožinou slobodného združovania, ktorá disponuje 

širokou mierou slobody, vyznačuje sa relatívne strohou právnou úpravou a veľkou voľnosťou 

pre samosprávu a vnútornú autonómiu a zároveň spolu vytvára členitý priesor občianskej 

                                                 
1
 Holländer, P., Základy všeobecné státovědy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 

131 
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spoločnosti. Pozornosť je tiež venovaná začleneniu občianskych združení do súvislostí 

mimovládnych neziskových organizácií a organizácií občianskej spoločnosti.  
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1. Kapitola - Orientácia v pojmoch 

1.1. Sloboda združovania a politická strana 

 Sloboda združovania je ústavne zakotvená i medzinárodnými ľudskoprávnymi 

dohovormi garantovaná sloboda. Garantuje jednotlivcom dobrovoľne sa spájať do celkov, 

vytvárať nový subjekt práva a spoločne vykonávať dohodnutý dovolený účel. Sloboda 

združovania garantuje jednotlivcom a subjektom takto vzniknutým ochranu pred 

neprimeranými zásahmi predovšetkým zo strany štátu. 

V podmienkach Slovenskej republiky je základnou ústavnou úpravou slobody 

združovania článok 29 Ústavy SR, pričom sa v zásade člení na dve podoblasti. Prvou je 

sloboda združovania v politických stranách a politických hnutiach, druhou je sloboda 

združovania v rozmanitných formách združení.  

Politická strana je vo všeobecnosti „(1) združenie (prevažne fyzických) osôb, ktoré 

spájajú (2) rovnaké alebo podobné politické názory (politická ideológia), resp. rovnaké alebo 

podobné politické záujmy a ciele a ktorého cieľom je (3) získať politickú moc (resp. politický 

podiel na nej) a (4) prostredníctvom získanej politickej moci presadzovať svoj politický 

program či svoje politické ciel. (...) Politické strany predstavujú v prostredí súčasného 

demokratického štátu založeného na princípe reprezentatívnej demokracie základný prvok 

umožňujúci občanom, ktorým v zmysle princípu suverenity ľudu patrí všetka moc v štáte, 

podieľať sa na výkone moci.“
2
 Politické strany a politické hnutia zaznamenali na našom území 

svoj vývoj
3
 a súčasnou právnou úpravou pre ne je zákon č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach.
4
 

Politické strany a hnutia sa vyznačujú dobrovoľnosťou, samosprávnym charakterom, 

vnútornou autonómiou a oddelenosťou od štátu, pričom samosprávny charakter a vnútorná 

autonómia dostávajú stále viac limitov zákonnou úpravou. Osobitnou témou je tiež 

financovanie politických strán, ktorého právna limitácia sa dynamicky vyvíja a „zahusťuje“. 

 

1.2. Sloboda združovania a združenie 

                                                 
2
 Domin, M., Bujňák, V.: Zákon o politických stranách a politických hnutiach. Komentár. Bratislava : Wolters 

Kluwer SR, s.r.o., 2019, s. XIX; K definičným znakom volebných koalícií pozri: Orosz, L.: Volebná koalícia ako 

osobitné združenie právnických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky. Gajdošová, M., Košičiarová, S.: 

Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania. Trnava : PF TU, Typi universitatis tyrnaviensis, 

2019, s. 13 
3
 Napr. Gajdošová, M.: Združenia a sloboda združovania. Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 134 – 148, 333 - 354 

4
 Ďalšou dôležitou právnou úpravou, ktorá určuje povinnosti politických strán a hnutí v oblasti financovania 

volebnej kampane, je zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení z. č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 
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Pre druhú podoblasť slobody združovania je základnou právnou úpravou zákon č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorý je statusovým zákonom pre najtypickejšie združenia 

tohto druhu, a to pre občianske združenia. Oblasť združovania v združeniach je však širšia 

a to pre ďaleko širší priestor slobody, ktorý zastrešuje a aj pre rozmanitý okruh právnických 

osôb, ktoré spĺňajú kritériá združení realizujúcich slobodu združovania. 

Sloboda združovania sa týka združovania v združeniach, no nie vo všetkých.  

Združenie je pojem s mnohými významami, širšími i užšie vymedzenými. Vieme si 

predstaviť rôzne formy združení právom neupravené, neformálne, a to aj združenia osôb, 

napríklad na základe priateľstva, príbuzenského vzťahu, pracovný kolektív, študenti na 

seminári.  

Združenie ako samostatný subjekt práva z pohľadu právnej teórie môže byť v kontexte 

súkromnoprávnych právnických osôb združením (organizáciou) osôb alebo združením 

(organizáciou) majetku. Medzi združenia osôb (korporácie) sa tradične radia spoločnosti, 

napríklad obchodné spoločnosti, politické strany, občianske združenia, záujmové združenia 

právnických osôb. K združeniam majetku radíme nadácie a fondy. Občiansky zákonník 

uvádza, že právnickými osobami sú združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové 

združenia majetku, jednotky územnej samosprávy a iné subjekty, o ktorých to ustanoví 

zákon
5
. Účelové združenia majetku ako právnické osoby sú nadácie a fondy

6
. Tu už možno 

zahrnúť nielen súkromnoprávne právnické osoby, teda nadácie a fondy, ale aj verejnoprávne 

právnické osoby, sem patria fondy zriadené zákonom. V členení fondov, súkromnoprávnu 

povahu majú tie, ktoré sú založené podľa zákona o neinvestičných fondoch
7
, naopak, 

verejnoprávnymi fondmi sú fondy zriadené priamo osobitnými zákonmi.
8
 Nadácia – 

v európskom právnom prostredí najčastejšie vyjadrená ako fundácia – sa tradične chápe ako 

účelové združenie majetku a zároveň disponuje samostatnou právnou subjektivitou. Jej 

podstatnými znakmi sú účel, majetok a určitá miera organizovanosti.
9
 Statusovým zákonom 

pre nadácie je zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene a doplnení Občianskeho 

zákonníka. Osobitným typom účelového združenia majetku sú neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby, upravené zákonom č. 213/1997 Z. z.  

                                                 
5
 § 18 ods. 2 písm. b) OZ 

6
 Fábry, B., Kasinec, R., Turčan, M.: Teória práva. Bratislava: Wolters Kluwer, PF UK BA, 2019, s. 191 

7
 Z. č. 147/1997 Z. z. o neinvestičních fondoch 

8
 Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. Bratislava: IURIS LIBRI, 2018, s. 168; príkladmi fondov 

zriadených zo zákona sú: z. č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, z. č. 396/2012 

Z. z o Fonde na podporu vzdelávania, z. č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu, etc.  
9
 Ronovská, K. a kol.: Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 202 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 

řada teoretické; sv. č. 510. ISBN 978-80-210-7747-8., s. 34 
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Slobodu združovania realizujú len združenia osôb. V našom právnom prostredí to 

potvrdil aj ústavný súd. „Korporatívne právnické osoby vyznačujúce sa personálnym prvkom 

môžu za splnenia ostatných popísaných podmienok podliehať ochrane podľa čl. 29 ústavy 

(právo slobodne sa združovať, pozn. M. G.). Fundatívne právnické osoby (nadácie) sú 

založené na majetkovom substráte, preto slobodu združovania podľa čl. 29 ústavy nepožívajú. 

Účel nadácií je určovaný treťou stranou (zakladateľom). Tým sa nadácia odlišuje od 

korporácie, ktorej účel je stanovený zvnútra samotnej korporácie spoločnou vôľou osôb v 

korporácii združených.“
10

  

 

1.3. Sloboda združovania a združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov   

Základným osobitným zákonom pre slobodné združovanie v združeniach v rámci 

realizácie slobody združovania je zákon o združovaní občanov. Tento zákon upravuje vznik 

a zánik občianskych združení, čo je však iba legislatívna skratka najrozšírenejšie používaná 

pre rôzne spolky, spoločnosti, kluby, hnutia, asociácie, etc. Označenie občianske združenie 

však bolo zavedené ako jeden typ z mimovládnych neziskových organizácií. Do registra 

mimovládnych neziskových organizácií sa zapisujú údaje o nasledovných typoch 

súkromnoprávnych právnických osôb: občianske združenia, odborové organizácie, 

organizácie zamestnávateľov, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby a organizácie s medzinárodným prvkom.
11

  

Občianske združenie je právnická osoba súkromnoprávneho charakteru, je združením 

osôb - členov (fyzických osôb, členmi sa môžu stať aj právnické osoby), ktorí sa spoločne 

dohodli na plnení niektorého dovoleného účelu. Vznik a zánik občianskeho združenia 

upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Občianske združenia sa vyznačujú 

dobrovoľnosťou, samosprávnym charakterom, vnútornou autonómiou a oddelenosťou od 

štátu.  

Zákon o združovaní občanov je však aj statusovým zákonom pre ďalší typ združení, 

dokonca ďalšie dva typy združení, a to odborových organizácií a organizácií 

                                                 
10

 Hermann - Otavský, E. in: Hácha, E. a kol: Slovník veřejného práva československého, Brno: Polygrafie - 

Rudolf M. Rohrer 1932, s. 711, 712; In: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. novembra 2011, sp. 

zn.: PL. ÚS 11/2010, časť B, bod 1.7; Išlo o posúdenie povahy osobitného typu právnickej osoby v Slovenskej 

republike, a to neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, upravenej podľa z. č. 213/1997 

Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby – ústavný súd potvrdil jej 

fundatívnu povahu. 
11

 Z. č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládních neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
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zamestnávateľov, častokrát súhrne označovaných odbory. Odbory sú svojou povahou 

združenia osôb, ktoré presadzujú ochranu svojich hospodárskych práv a sociálnych záujmov. 

Ich právna úprava vyplýva aj z článkov 36 a 37 Ústavy SR, z rôznych medzinárodnoprávnych 

dohovorov, najmä tých uzatváraných na pôde Medzinárodnej organizácie práce.
12

 Ďalšími 

predpismi upravujúcimi činnosť odborov je Zákonník práce, predovšetkým desiata časť – 

kolektívne pracovnoprávne vzťahy a zákon o kolektívnom vyjednávaní (z. č. 2/1991 Zb.).  

 

1.4. Sloboda združovania a združenia podľa osobitnej právnej 

úpravy   

Sloboda združovania sa dotýka aj ďalších typov združení osôb, súkromnoprávnej 

povahy. Všetky sa vyznačujú základnou charakteristikou subjektov realizujúcich slobodu 

združovania, teda sú to subjekty dobrovoľné, samosprávne, s vnútornou autonómiou 

a oddelené od štátu. Pre úlohy, ktoré plnia, sa častokrát ich účel prelína v súkromnoprávnom 

i vo verejnoprávnom priesore. Možno vymenovať viaceré z nich: 

- záujmové združenia právnických osôb, upravené v § 20f - § 20j Občianskeho 

zákonníka
13

; 

-  poľovnícke združenia, upravené zákonom č. 249/2009 Z. z. o poľovníctve; 

- rybárske združenia, upravené statusovo zákonom č. 83/1990 Zb o združovaní 

občanov, ale v ďalších povinnostiach aj zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve; 

- športové organizácie, upravené zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe; 

- dobrovoľné hasičské zbory, upravené zákonom č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej 

požiarnej ochrane Slovenskej republiky; 

- miestne a územné spolky ako organizačné jednotky Slovenského Červeného 

kríža, upravené zákonom č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku 

a názvu Červeného kríža; 

- základné organizácie, kluby, skupiny a oblastné organizácie Zväzu 

protifašistických bojovníkov, upravené zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

                                                 
12

 Lantajová, D.: Právo združovať sa v dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce; in: Gajdošová, M., 

Košičiarová, S. (eds.), Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Trnava: Typi 

universitatis tyrnaviensis, 2019, s. 249 a nasl.; on-line: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-

content/uploads/2019/09/Gajdosova-Sloboda-zdruzovania_on-line-12.9.2019.pdf 
13

 Napr. Gajdošová, M.: Záujmové združenia právnických osob; In: Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, 

M., Sedlačko, F., Tomašovič, M. a kol.: Občiansky zákonník I. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 131 - 157 
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a zákonom č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského 

zvaäzu protifašistických bojovníkov.
14

 

 

1.5. Sloboda združovania - občianska spoločnosť – neziskový sektor 

Rozvoj občianskej spoločnosti na našom území zaznamenávame po novembri 1989, 

kedy sa uskutočnili veľké spoločenské zmeny. Tento rozvoj v mnohom nadviazal na naše 

skúsenosti spred štyridsaťročného prerušenia, i na obdobný rozvoj v zahraničí. Takéto zmeny 

zaznamenali postupne všetky krajiny bývalého socialistického bloku približne v rovnakom 

období. Rozvoj občianskej spoločnosti je v zásade predpokladom, súčasťou, zároveň 

i následkom demokratického a právneho štátu. Rozvíjaním občianskej spoločnosti v najširšom 

význame sa sleduje široká účasť občanov na správe vecí verejných, a to prostredníctvom 

rôznych štruktúr, politických i nepolitických. 

„Interakcia občianskej spoločnosti a právneho štátu sa prejavuje v prelínaní atribútov 

právneho štátu s ideami občianskej spoločnosti. Toto vzájomné pôsobenie vyplýva 

z odvodenosti právneho štátu od občianskej spoločnosti a z úlohy právneho štátu voči nej – 

právo garantovať vytvorenie podmienok zabezpečujúcich rovnaké šance pre každého 

občana.“
15

 

Občianska spoločnosť (civil society) je vnútorne diferencovaný priestor, ktorý zahŕňa 

jednotlivcov
16

, neformálne skupiny jednotlivcov, rôzne platformy a tiež aj subjekty 

inštitucionalizované, ktoré v rôznych počtoch a v roznych formách právnických osôb operujú 

v priestore dovoleného tak, že dosahujú rozmanité spoločné dovolené ciele. Tieto ciele môžu 

byť súkromno prospešné, ako aj verejno prospešné, ale aj kombinované. Občianska 

spoločnosť v dnešnom význame sa na našom území začína formovať predovšetkým v 19. 

storočí, pričom reaguje na zmeny usporiadania štátnej moci, ktorá sa stále vo väčšej miere 

začína odvodzovať od občana a postupne sa pevnejšie ukotvuje princíp občianskej rovnosti. 

Teda prechod od feudálnych vzťahov a stavovsky rozdelenej spoločnosti k občianskej 

rovnosti sprevádzalo vytváranie nového priesoru a nových medziľudských 

i medziinštitucionálnych väzieb, na ktoré postupne reagovala aj právna úprava.  

                                                 
14

 Podrobnejšie: Košičiarová, S.: Právo a povinnosť združovať sa (verejnoprávne aspekty). Praha : Leges, 2019, 

s. 235 
15

 Dobrovičová, G.: Interakcia občianskej spoločnosti a právneho štátu v ekonomickej oblasti. Právny obzor, 

3/1994, s. 300 
16

 Jednotlivcov v zmysle fyzických osôb, teda najčastejše občanov, ale aj obyvateľov (obce), ale častokrát aj 

cudzincov, teda bez ohraničenia. 



11 

 

Občianska spoločnosť nie je právom definovaný pojem, ale zo širšieho hľadiska sa 

silne prelína s pojmom tiež právom nedefinovaným, a to s tzv. tretím sektorom, neziskovým 

sektorom, alebo mimovládnymi organizáciami (non-governmental organisations). Podľa 

Prusáka tretí sektor vytvárajú neštátne (mimovládne) neziskové organizácie, orientujúce sa na 

charitatívne a humanitné činnosti, životné prostredie, kultúru a ľudské práva a podobne, „prvý 

sektor je vyhradený na ekonomiku a druhý sektor reprezentuje štátna moc, sústava štátnych 

orgánov a organizácií, teda štátnych (vládnych) inštitúcií.“
17

 

V súčasnosti chápeme mimovládny neziskový sektor za priestor právnických osôb, 

ktoré vznikajú zo súkromnoprávnej iniciatívy, vyznačujú sa dobrovoľnosťou, a v rôznej miere 

samosprávnym charakterom a vnútornou autonómiou. Sú oddelené od štátu. Ide o právnické 

osoby súkromnoprávneho charakteru. Mimovládnym neziskovým sektorom sa neoznačujú 

jedinci ako fyzické osoby.  

Mimovládnosť (non-govrnmental) do nášho jazyka, postupne aj do právneho jazyka, 

vošla zo zahraničia. Mimovládnosť znamená, že tieto právnické osoby nereprezentujú štát, 

dokonca ani územnú ani záujmovú samosprávu vo verejnoprávnom význame, teda 

nereprezentujú verejnú moc. Neziskovosť možno charakterizovať tým, že prvoradým cieľom 

takýchto subjektov nie je dosahovať zisk, ako je to napr. a podnikateľov, ale dosahovať 

niektorý dovolený stanovený cieľ. Právna veda a niekedy aj jednotlivé právne predpisy 

dovoľujú, aby aj takéto subjekty podnikali, aby sa na podnikaní zúčastňovali, alebo aby 

vykonávali zárobkovú činnosť, a tak mali možnosť dosahovať zisk. Platí tu však zásadné 

pravidlo, že zisk neziskových organizácií sa môže použiť iba na účel tohto subjektu a na 

správu tohto subjektu. Nie je možné zisk deliť medzi členov subjektu alebo členov orgánov 

daného subjektu. 

Občiansku spoločnosť Prusák definuje širšie ako tretí sektor, a to ako protiklad 

spoločnosti organizovanej vo forme štátu. Vychádzajúc z Hegla, podľa ktorého sa občianska 

spoločnosť nachádza v priestore medzi rodinou a štátom, uvádza: „Občianska spoločnosť sa 

organizuje podľa záujmov, takže organizačnými útvarmi občianskej spoločnosti sú inštitúcie 

(organizácie, občianske združenia), ktoré sa vytvárajú a pôsobia na základe záujmov 

jednotlivcov, združených ich spoločným záujmom. Jednotlivci sú nositeľmi jednotlivých 

záujmov. Tieto záujmy sa môžu v spoločnosti uskutočňovať ako všeobecne organizované 

záujmy. Ide najmä o záujmy ekonomické, politické, kultúrne, charitatívne. Organizáciami 

ekonomických záujmov sú napríklad súkromné obchodné spoločnosti a podnikateľské zväzy, 

                                                 
17

 Prusák, J.: Teória práva. Bratislava : VO PF UK, 1997, s. 50 
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politických záujmov politické strany, kultúrnych záujmov občianske združenia v oblasti filmu, 

divadla, výtvarného umenia. (...) Občianska spoločnosť a jej inštitúcie majú mať 

v demokratických podmienkach zabezpečenú autonómiu, majú byť oddelené od štátu.
18

  

Ohraničiť priestor občianskej spoločnosti napriek tomu nie je celkom možné. 

Občianska spoločnosť je priestor mimo štátu – čiže ide o subjekty, ktoré nedisponujú štátnou 

alebo verejnou mocou (nie sú to orgány štátnej moci, orgány štátnej správy, ani orgány 

verejnej správy)
19

. Nepatria sem ani verejnoprávne korporácie, napríklad stavovské komory 

s povinným členstvom, zriadené zákonom. Podľa vývoja chápania tohto pojmu sa stále 

častejšie za organizácie občianskej spoločnosti (CSO – civil society organisation) považujú 

mimovládne, teda neziskové organizácie. Vytesňujú sa spod pojmu občianskej spoločnosti 

subjekty sledujúce primárne ekonomické záujmy. V rámci občianskej spoločnosti sa 

neuvažuje o obchodných spoločnostiach, o bankových, poisťovacích subjektoch,  neuvažuje 

sa ani o rôznych komorách (napr. obchodnej, poľnohospodárskej a potravinárskej) 

s nepovinným členstvom zriadených zákonom. Zdá sa, že pojem občianskej spoločnosti 

postupne stále viac splýva s pojmom tretieho sektora, pričom zahŕňa aj jednotlivcov 

a neformalizované skupiny jednotlivcov. Na druhej strane však nemožno nevidieť 

ovplyvňovanie vecí verejných cez politiku i nepolitiku aj týmito, súhrnne vyjadrené, 

podnikateľskými subjektmi so silným ekonomickým zázemím. Celkom zaujímavou je 

skutočnosť, že politické strany a hnutia sa aj napriek priamej úlohe ovplyvniť veci verejné, 

dokonca s reálnym dosahom, neobjavujú ani pri výpočtoch subjektov reprezentujúcich 

občiansku spoločnosť, ani pri výpočte výlučne mimovládnych neziskových organizácií. 

Dovoľujem si prikloniť sa k názoru, že aj politické strany spolu tvoria priestor občianskej 

spoločnosti. 

Niektorí autori občiansku spoločnosť odlišujú od náboženskej spoločnosti: „laicita 

vyjadruje oddelenie občianskej spoločnosti od spoločnosti náboženskej vnútri štátu 

a vyjadruje aj charakter jeho inštitúcií, ktoré rešpektujú tento princíp.“20 Tu možno oponovať 

práve previazanosťou občianskej spoločnosti so spoločnosťou náboženskou vnútri štátu, hoci 

inštitucionálne sú oddelené. Previazanosť je prítomná práve v prejavoch slobody združovania. 

Previazanosť náboženskej a občianskej spoločnosti sa napríklad u nás prejavovala dlhodobo, 

                                                 
18

 Prusák, J.: Teória práva. Bratislava : VO PF UK, 1997, s. 50 
19

 Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 88 a nasl.; 

Procházka, R., Káčer, M.: Teória práva. Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 55 a nasl. 
20

 Moravčíková, M.: Sekulárny štát a náboženská sloboda v sociológii a v právnej teórii. In: Mach, P., Pekarik, 

M., Vladár, V.: Constans et perpetua voluntatis. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám.  Trnava: Trnavská 

univerzity, Právnická fakulta, 2014, s. 439 
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s výnimkou socialistického obdobia. Máme s ňou skúsenosti od počiatkov ich právneho 

ukotvenia v dnešnom zmysle, teda od polovice 19. storočia, kam radíme prvé právne úpravy 

združovania na našom území.21 Od dávna jestvovali rôzne spolky a združenia, politické 

spolky a neskôr politické strany, ktoré legitímne i legálne napĺňali svoje ciele a uskutočňovali 

činnosti v súlade s náboženským presvedčením a celkovo v súlade s náboženskou motiváciou 

svojich členov a podporovateľov. V období uhorskom, československom, neskôr slovenskom 

(1939 – 1945 s výraznými odlišnosťami), napokon aj v znova československom do roku 1948, 

veľkú súčasť našej spolkovej histórie predstavujú rôzne náboženské, najmä katolícke, 

evanjelické, židovské, pravoslávne a gréckokatolícke spolky, ktoré pôsobili v oblasti 

vzdelávania, charity, sociálnej oblasti, kultúrnej, publikačnej a vydavateľskej činnosti, športu 

a iné (napríklad aj pohrebné spoločenstvá). Prelínanie občianskeho i náboženského 

predstavujú aj jednotlivé politické strany, v ktorých náboženská orientácia členov, a teda aj 

cieľov strany, hrala podstatnú rolu pre našu spoločnosť. Veľkou skúsenosťou je 

československé socialistické obdobie (1948 – 1989), kedy pôsobenie náboženských spolkov 

bolo vytláčané a prítomnosť nábožensky motivovaných cieľov v priestore politických strán 

(predovšetkým v „štátostrane“) bolo úplne eliminované. Predchádzalo tomu centralizovanie 

moci a zúženie pluralitného priestoru – i.a. v oblasti združovania v združeniach i politických 

stranách - už v období druhej svetovej vojny.  

Opätovné otvorenie spoločnosti pre pluralizmus, aj v oblasti otvorenosti pre rozmanité 

svetonázorovo, nábožensky či cirkevne orientované prejavy prostredníctvom slobody 

združovania, na našom území nastal opätovne po roku 1989. V združeniach a politických 

stranách členovia napĺňajú rôznorodé dovolené ciele, ktoré ani nie je možné v úplnosti 

vypočítať, akokoľvek, otázka „svetonázorová či náboženská“ toho môže byť súčasťou. A tak 

bolo aj v období socializmu - svetonázorovo jednoznačne určená a nábožensky viacmenej 

protináboženská.  

Vnútorný hodnotový vývoj spoločnosti vyjadril Večeřa nasledovne: “Otvorené 

pluralitné demokratické spoločnosti sú vo svojom základe nesené hodnotovou kontinuitou 

sociálneho vývoja predstavujúcou nosnú konštrukciu spoločnosti a plniacu i funkciu 

paradigmy. Akokoľvek sa moderné ústavy týchto štátov programovo vzdávajú viazanosti na 

výlučnú ideológiu a náboženstvo (...), hlásia sa vo svojom základe k základným hodnotám 

demokratickej spoločnosti nadväzujúcim najmä na koncepty základných práv a slobôd. Medzi 

                                                 
21

 Podrobnejšie sa téme autorka venuje na inom mieste: Gajdošová, M.: Združenia a sloboda združovania. 

Bratislava: C. H. Beck, 2019, 3. kapitola 
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tieto fundamentálne hodnoty demokratickej spoločnosti svojím obsahom patria predovšetkým 

hodnoty tolerancie a rovnosti, ktoré vo svojom právnom vyjadrení sú základom 

nediskriminačného právneho prostredia.“
22

 

Možno uzavrieť, že občianska spoločnosť i mimovládne neziskové organizácie 

napomáhajú rozvoju pluralitného politického systému. Cieľom demokratického pluralitného 

politického systému je ochrana jednotlivca a prenos spoločenských potrieb do oblasti 

politického rozhodovania. Okrem politických strán subjektami pluralitného politického 

systému sú tiež odbory, cirkvi, organizácie zamestnávateľov, profesijné združenia, 

verejnoprávne korporácie zriadené zákonom, masmédiá a taktiež občianske združenia.
23

 

Nevyhnutnosť prepojenia slobody združovania s občianskou spoločnosťou potvrdil aj 

ESĽP: „Sloboda združovania prispieva k vytváraniu zdravej občianskej spoločnosti, pôsobí 

na ochranu politických, náboženských, kultúrnych a iných menšín, ktorým združovanie 

pomáha rozvíjať svoju identitu“.
24

 

Pre lepšiu orientáciu v pojmoch: združenia – sloboda združovania – občianska 

spoločnosť – neziskový sektor, možno znova spomenúť niektoré typy právnických osôb v 

podmienkach Slovenskej republiky a priraďovať ich podľa tohto členenia. 

Združenia osôb, a to občianske združenia, realizujú slobodu združovania, 

spoluvytvárajú priestor občianskej spoločnosti a sú mimovládnymi neziskovými 

organizáciami. Ďalšie združenia osôb, napríklad záujmové združenia právnických osôb, 

poľovnícke, športové, rybárske združenia, organizácie Červeného kríža, realizujú slobodu 

združovania, obdobne spolutvoria občiansku spoločnosť, sú tiež mimovládnymi neziskovými 

organizáciami. Túto charakteristiku spĺňajú aj odbory, ktoré však realizujú nielen slobodu 

združovania, ale vykonávajú aj hospodárske a sociálne práva. Na realizácii slobody 

združovania sa nepodieľajú združenia (organizácie) majetku, a to nadácie, (neinvestičné) 

fondy, ani neziskové spoločnosti poskytujúce všeobecne prospešné služby. No patria 

k mimovládnym neziskovým organizáciám a v konečnom dôsledku spolu dotvárajú priestor 

občianskej spoločnosti. 

Na okraj treba podotknúť, že v našej právnej úprave uvedené združenia majetku, teda 

nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

                                                 
22

 Večeřa, M.: Princip tolerance a rovnosti jako základ nediskriminace. In: Jermanová, H., Masopust, Z. (eds.): 

Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz., Praha: Ústav státu a práva, 2010, s. 352 
23

 Holländer, P.: Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 

171 a nasl. 
24

 Sidiropoulos a ostatní v. Grécko z 10.7.1998, sťažnosť č. 26695/95 
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majú priamo zákonom preddefinovaný účel činnosti, ktorý musí mať charakter všeobecnej 

prospešnosti. Spomenuté združenia osôb nemajú takto určenú oblasť pôsobenia, pripúšťa sa 

ich účel verejnoprospešný, súkromnoprospešný, i kombinovaný; prirodzene, osobitný účel 

majú politické strany. 

Sloboda združovania je teda úzko prepojená s aktivitami občianskej spoločnosti a 

zároveň v aktivitami subjektov tretieho (neziskového) sektora. Sloboda združovania sa však 

týka len jednotlivcov, ktorí hodlajú vytvoriť združenie osôb a zároveň týchto samotných 

združení osôb a osôb (členov) v nich združených. 
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 2. kapitola – Pramene práva - sloboda združovania v združeniach 

v Slovenskej republike  

          2.1. Sloboda združovania a ústavné garancie 

Pramene práva majú svoju vnútornú štruktúru, teória práva rozoznáva materiálne 

a formálne pramene práva, napokon aj pramene poznania práva.
25

 Z pohľadu formálnych 

prameňov slobody združovania v združeniach je dôležité vnímať právne predpisy, na úrovni 

ústavy i zákonov, medzinárodné zmluvy, ale tiež právnu vedu i rozhodovaciu činnosť 

orgánov aplikácie práva. V súčasnosti je to práve rozhodovacia činnosť Európskeho súdu pre 

ľudské práva, ktorý svojou činnosťou vyvinul metodológiu posudzovania i rozhodovania 

jednotlivých zásahov do slobody združovania a rozvíja jej interpretáciu. Zároveň svojím 

spôsobom aj vytvára nároky na normotvorbu v tejto oblasti. Pre slobodu združovania je 

dôlezité uvedomiť si základný prístup Európske únie, ktorý síce ponecháva členským štátom 

na ich vnútroštátnu úpravu aspekty slobody združovania, na druhej strane vlpyv európskej 

legislatívy je prítomný na úrovni európskych politických strán a popri nich fungujúcich 

európskych politických nadácií. 

Katalóg základných práv a slobôd obsiahnutý v našej ústave a formulujúci slobodu 

združovania reflektuje jednotlivé medzinárodné ľudsko-právne dokumenty. 

Ústava Slovenskej republiky zakotvuje právo slobodne sa združovať v čl. 29: 

(1) Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v 

spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. 

(2) Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. 

(3) Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, 

ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného 

poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných. 

(4) Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú 

oddelené od štátu. 

Sloboda združovania je upravená v druhej hlave ústavy, tretí oddiel - politické práva 

(čl. 26 – 32), spolu so slobodou prejavu, petičným právom, zhromažďovacím právom, právom 

účasti občana na správe vecí verejných, pričom zákonná úprava politických práv a slobôd 

                                                 
25

 Fábry, B., Kasinec, R., Turčan, M.: Teória práva. Bratislava: Wolters Kluwer, PF UK BA, s. 110; Prusák, J.: 

Teória práva. Bratislava: VO PF UK, 1995, s. 188, Procházka, R., Káčer, M.: Teória práva. Bratislava: C. H. 

Beck, 2013, s. 119; Bröstl, A. a kol: Teória práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 45; 

Gerloch, A.: Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 71 
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a ich výklad musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej 

spoločnosti. K politickým právam patrí aj právo občana na odpor. 

Slobodu združovania nájdeme v ústave obsiahnutú aj na iných miestach. Štvrtý oddiel 

tejto hlavy – práva národnostných menšín a etnických skupín – výslovne uvádza právo 

občanov tvoriacich v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny 

združovať sa v národnostných združeniach (čl. 34 ods. 1). Združovanie v odborových 

organizáciách je v ústave garantované tiež v čl. 37 v rámci piateho oddielu – hospodárske, 

sociálne a kultúrne práva.
26

 Nemožno vynechať, hoci s jasným odlíšeným realizácie slobody 

myslenia, náboženského vyznania, viery, svedomia, ani slobodu združovania v cirkvách 

a náboženských spoločnostiach (čl. 24), ktorá sa v dôsledku rozhodovacej činnosti ESĽP 

interpretuje s odkazom na slobodu združovania. 

Znenie úpravy slobody združovania v našej ústave je koncipované takmer totožne, ako 

bolo formulované v čl. 20 listiny.
27

 

Na úrovni ústavných zákonov je potrebné spomenúť ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o 

bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. 

Tento ústavný zákon určuje podmienky a rozsah tohto obmedzenia základných práv a slobôd 

v mimoriadnych pomeroch.
28

 Tento, najmä v roku 2020, sa stal jedným z najpoužívanejších 

v dôsledku globálneho šírenia infekčného ochorenia. Vyhlásenie núzového stavu však v tomto 

kontexte neprináša veľké právne obmedzenia združení. Celkový súvis jednotlivých zásahov 

do slobody pohybu a slobody zhromažďovania však v konečnom dôsledku na svojej 

skutočnej činnosti pocítili aj združenia osôb. Legislatívnym zásahom reagujúcim na zmenené 

podmienky je zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so 

                                                 
26

 Čl. 37: (1) Každý má právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych 

záujmov. (2) Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií, ako 

aj zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví, je neprípustné. (3) Činnosť odborových organizácií a 

vznik a činnosť iných združení na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov možno obmedziť zákonom, ak 

ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo 

práv a slobôd druhých. (4) Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, 

prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a 

záchranných zborov.  
27

 Čl. 20 Listiny základných práv a slobôd, úst. z. č. 23/1991 Zb.: (1) Právo slobodne sa združovať je zaručené. 

Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach. (2) Občania majú 

právo zakladať aj politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. (3) Výkon týchto práv možno 

obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre 

bezpečnosť štátu, ochranu verejnej bezpečnosti a verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na 

ochranu práv a slobôd iných. (4) Politické strany a politické hnutia, ako aj iné združenia sú oddelené od štátu.  
28

 Čl. 51 ods. 2 Ústavy SR, úst. zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu; napr. podľa čl. 2 ods. (3) písm. m) v čase vojny možno v nevyhnutnom 

rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť základné práva a slobody a uložiť 

povinnosti na celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti, a to najviac v tomto rozsahu: obmedziť právo 

slobodne sa združovať a obmedziť alebo zakázať činnosť spolkov a iných občianskych združení, politických strán 

a politických hnutí a odborových organizácií; Obdobne aj v čase vojnového stavu podľa čl. 3 ods. 3 písm. m). 
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šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon v § 5 uvádza: Kolektívne orgány právnických osôb 

založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase 

mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo 

umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických 

prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Covid-legislatíva 

teda vstúpila do vnútornej autonómie združení s cieľom uľahčiť prechod do on-line priestoru, 

ktorý sa stal alternatívou v mnohých oblastiach života spoločnosti. 

 

            2.2. Sloboda združovania a garancie na úrovni medzinárodných 

dohovorov 

Z medzinárodných dohovorov, ktoré zakotvujú slobodu združovania a ktorými je 

Slovenská republika viazaná, je potrebné uviesť niekoľko dokumentov. 

Základným dokumentom je Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948). Význam 

tohto dokumentu je nesporný, pretože hoci nebol právne záväzným dokumentom, stal sa 

základom ďalšej zmluvnej i vnútroštátnej úpravy garantovania základných práv a slobôd. V 

článku 20 sa uvádza, že každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania 

a združovania a nikto nesmie byť nútený byť členom nejakého združenia. 

Podľa článku 11 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950),
29

 

má každý právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa s inými, 

včítane práva zakladať na obranu svojich záujmov odbory alebo vstupovať do nich. Na výkon 

týchto práv sa nemôžu uvaliť žiadne obmedzenia okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú 

nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti , verejnej bezpečnosti, 

predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a 

slobôd iných. Tento článok nebráni uvaleniu zákonných obmedzení na výkon týchto práv 

príslušníkmi ozbrojených síl, polície a štátnej správy. 

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najčastejšie nazývaný 

Dohovor, smeruje k harmonizácii právnych poriadkov zmluvných štátov v oblasti ľudských 

práv. Obsah Dohovoru vychádza z univerzálneho a európskeho pochopenia ľudských práv 

a od počiatkov umožňoval individuálnu sťažnosť proti porušeniu práva v ňom zakotveného. 

Jeho cieľom pôvodne bolo koncipovať ochranu pred znovuoživovaním totalitných snáh 

                                                 
29

 Oznámenie FMZV č. 209/1992 Zb.; 
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štátnych aparátov členských štátov.
30

 Dohovor je dynamický vďaka svojim dodatkovým 

protokolom, ale aj vďaka svojmu rozhodovaciemu orgánu – Európskemu súdu pre ľudské 

práva. Konanie pred súdom nastupuje po vyčerpaní vnútroštátnych opravných prostriedkov 

a predstavuje doplnok ochrany základných práv a ľudských slobôd. Dnes ochrana podľa tohto 

Dohovoru predstavuje významný systém, o ktorý sa opierajú orgány aplikácie práva 

jednotlivých členských štátov Rady Európy, súdy i orgány verejnej správy a zároveň 

predstavuje významný argumentačný priestor. 

K ďalším významným ľudskoprávnym dohovorom, ktorými je viazaná Slovenská 

republika, patria Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný 

pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.  

Článok 22 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (1966)
31

  

stanovuje, že každý má právo na slobodu združovať sa s inými, aj právo zakladať na 

ochranu svojich záujmov odborové organizácie a pristupovať k nim. Výkon tohto práva sa 

nesmie žiadnym spôsobom obmedzovať; výnimkou sú obmedzenia, ktoré sú ustanovené 

zákonom a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej alebo verejnej 

bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany verejného zdravia alebo morálky alebo ochrany 

práv a slobôd iných. Nič v tomto článku nebráni zákonom obmedziť výkon tohto práva 

príslušníkom ozbrojených síl a polície. Nič v tomto článku neoprávňuje zmluvné strany 

Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1948 o slobode združovania a ochrane 

práva organizovať sa, aby prijali zákonodarné opatrenia, ktoré by prejudikovali záruky 

ustanovené v tomto pakte alebo aplikovali právo takým spôsobom, ktorý by tieto záruky 

prejudikoval. 

Podľa článku 8 Medzinárodného paktu o hospodárskych, kultúrnych a sociálnych 

právach (1966),
32

 sú štáty, ako zmluvné strany paktu, zaviazané zabezpečiť právo každého na  

zakladanie odborových organizácií a právo pristupovať do odborových organizácií podľa 

vlastného výberu, podliehajúce iba stanovám príslušnej odborovej organizácie, na     

uplatňovanie a ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Výkon tohto práva  

nesmú obmedzovať žiadne obmedzenia okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú 

nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti alebo verejného 

poriadku alebo na ochranu práv a slobôd druhých; Tiež je potrebné zabezpečiť právo 

                                                 
30

 Svák, J., Cibulka, L., Klíma, K.: Ústavné právo Slovenskej republiky Všeobecná časť. Bratislava: Eurokódex, 

s.r.o. a Paneurópska vysoká škola, 2013, s. 387 - 396 
31

 vyhl. MZV č. 120/1976 Zb., o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach  

a o Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; 
32

 vyhl. MZV č. 120/1976 Zb., o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach  

a o Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 
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odborových organizácií na zakladanie národných federácií alebo konfederácií a ich právo  

vytvárať medzinárodné odborové organizácie alebo sa k nim pripojiť; Tiež je záväzkom 

zabezpečiť právo odborových organizácií na slobodnú činnosť, nepodliehajúcu žiadnym   

obmedzeniam okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej     

spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku alebo na ochranu práv a 

slobôd druhých. Právo na štrajk sa zabezpečuje za predpokladu, že sa uskutočňuje v súlade so   

zákonmi príslušnej krajiny. Tento článok nebráni uložiť zákonné obmedzenia výkonu týchto 

práv pre príslušníkov ozbrojených síl alebo polície alebo správny orgán štátu. Nič v tomto  

článku neoprávňuje zmluvné strany Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roka 1948 

o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa, aby prijali zákonodarné opatrenia, 

ktoré by prejudikovali záruky ustanovené v tomto Dohovore alebo aplikovali právo takým 

spôsobom, ktorý tieto záruky prejudikoval. 

Právo slobodne sa združovať je na medzinárodnej úrovni postupne špeciálne 

potvrdzované aj ďalším subjektom. Dohovor o právach dieťaťa (1989), v článku 15 

ustanovuje: Štáty sa ako zmluvné strany dohovoru zaväzujú uznávať právo dieťaťa na slobodu 

združovania a slobodu pokojného zhromažďovania. Výkon týchto práv nesmie byť žiadnym 

spôsobom obmedzovaný s výnimkou tých obmedzení, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú 

potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti alebo verejnej 

bezpečnosti, verejného poriadku, verejného zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a 

slobôd iných.
33

  

Výkon združovacieho práva v priestore verejného politického života akcentuje  

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006). V čl. 29 - účasť na politickom 

a verejnom živote, sa uvádza: Zmluvné strany zaručia osobám so zdravotným postihnutím 

politické práva a možnosť využívať ich na rovnakom základe s ostatnými a zaväzujú sa, o.i. že 

budú aktívne podporovať prostredie, v ktorom sa osoby so zdravotným postihnutím môžu 

účinne a plne zúčastňovať na riadení verejných záležitostí, a to bez diskriminácie a na 

rovnakom základe s ostatnými, podnecovať ich účasť na verejnom živote vrátane účasti v 

mimovládnych organizáciách a združeniach zúčastňujúcich sa na verejnom a politickom 

živote krajiny a účasti na činnosti a správe politických strán; ako aj zriaďovania organizácií 

osôb so zdravotným postihnutím a členstva v nich s cieľom zastupovať osoby so zdravotným 

postihnutím na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
34

  

                                                 
33

 Oznámenie FMZV č. 104/1991 Zb. 
34

 Zverejnený pod č. 317/2010 Z. z. 
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ESĽP opakovane konštatoval, že sloboda združovania zahŕňa združovanie 

v združeniach, ale aj právo zakladať na obranu svojich záujmov odbory alebo vstupovať do 

nich a obdobne aj právo zakladať politické strany alebo vstupovať do nich.
35

 Pri výpočte 

prameňov práva je preto potrebné pre právo slobodne zakladať na obranu svojich záujmov 

odbory uviesť aj Európsku sociálnu chartu
36

 a inštrumenty Medzinárodnej organizácie 

práce. Významným je tiež Dohovor o slobode združovať sa a ochrane práva odborovo sa 

organizovať.
37

 Európsky súd pre ľudské práva v poslednej dobe na ne odkazuje a článok 11 

Dohovoru interpretuje v súlade s nimi.  

 Združovanie v odborových organizáciách sa od počiatku, teda približne od polovice 

19. storočia, považovalo za prejav združovania obdobný ako združovanie v spolkoch. 

Zároveň však od počiatku malo osobitný význam, ktorý pretrval dodnes a viaže sa 

predovšetkým na zlepšovanie hospodárskych a sociálnych práv zamestnancov (pracovníkov) 

vo vzťahu k ich zamestnávateľom. V oblasti odborového združovania má veľký, dá sa 

povedať celosvetový, význam činnosť Medzinárodnej organizácie práce. Je to jedna 

z najstarších medzivládnych medzinárodných organizácií, ktorá je súčasťou medzinárodného 

spoločenstva.  

 Z dohovorov dotýkajúcich sa odborového združovania, ktoré boli prijaté na pôde 

Medzinárodnej organizáce práce a ktoré sú platné pre Slovenskú republiku, možno vybrať 

nasledovné:
38

 

- Dohovor MOP č. 11 o právach poľnohospodárskych pracovníkov združovať sa a zlučovať 

sa z roku 1921, platný od roku 1923
39

. Ide o záväzok člena MOP zabezpečiť všetkým 

pracujúcim v poľnohospodárstve rovnaké práva združovania ako majú zaručené pracovníci 

v priemysle. 

                                                 
35

 Sigurjónsson v. Island, Zjednotená komunistická strana Turecka a ďalší v. Turecko, in: Kmec. J., Kosař, D., 

Kratochvíl, J., Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech, Komentář. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 1101; 
36

 Európska sociálna charta (revidovaná), č. 273/2009 Z. z., Článok 5 Právo organizovať sa: S cieľom zabezpečiť 

alebo podporovať slobodu pracovníkov a zamestnávateľov vytvárať miestne, celoštátne alebo medzinárodné 

organizácie na ochranu ich hospodárskych a sociálnych záujmov a môcť vstupovať do týchto organizácií sa 

zmluvné strany zaväzujú, že vnútroštátne právo ani jeho aplikovanie v praxi nie sú na ujmu tejto slobody. 

Rozsah, v akom sa záruky ustanovené týmto článkom aplikujú na políciu, určia vnútroštátne zákony alebo 

predpisy. Princíp a rozsah aplikácie týchto záruk na príslušníkov ozbrojených síl sa upraví príslušnými 

vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi. 
37

 Zverejnený: č. 489/1990 Zb. 
38

 Podrobnejšie o jednotlivých dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce pozri: Lantajová, D.: Právo 

združovať sa v dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce; in: Gajdošová, M., Košičiarová, S. (eds.), Sloboda 

združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Trnava : Typi universitatis tyrnaviensis, 2019, s. 255 a 

nasl. 
39

 Publikovaný pod č. 98/1924 Sb., resp. 4. bod oznámenia č. 110/1997 Z. z. 
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- Dohovor MOP č. 87 o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa z roku 1948, 

platný od roku 1950
40

, pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v roku 

1965. Zásady vyplývajúce z tohto dohovoru sú stále prítomné, aj v súčasnej úprave 

odborového združovania: pracovníci a zamestnávatelia bez akéhokoľvek rozdielu majú právo 

bez predchádzajúceho schválenia ustanovovať organizácie podľa vlastnej voľby, majú právo 

stať sa členmi týchto organizácií, zároveň sú povinní podriadiť sa stanovám týchto 

organizácií. Autonómnosť a samosprávny charakter odborových organizácií zahŕňa právo 

organizácie pracovníkov a zamestnávateľov vypracúvať svoje stanovy a pravidlá, slobodne 

voliť svojich zástupcov, organizovať svoju správu a činnosť a formulovať svoj program. 

Organizácie pracovníkov alebo zamestnávateľov nemôžu byť rozpustené alebo ich činnosť 

pozastavená administratívnym rozhodnutím. Organizácie pracovníkov a zamestnávateľov 

majú právo ustanovovať federácie a konfederácie, stať sa ich členmi, a každá takáto jednotka 

má právo sa stať členom medzinárodných organizácií pracovníkov a zamestnávateľov.  

- Dohovor MOP č. 98 o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať z roku 

1949, platný od roku 1951, pre Československo platný od roku 1965
41

. Dohovor stanovuje, že 

pracovníci majú byť chránení proti všetkým prejavom diskriminácie smerujúcim k ohrozeniu 

odborovej slobody v ich zamestnaní, najmä nemajú byť prijatí do zamestnania pod 

podmienkou, že sa nestanú členmi odborovej organizácie a nesmú byť prepustení zo 

zamestnania pre svoje členstvo v danej organizácii.  

- Dohovor MOP č. 151 o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní 

podmienok zamestnania vo verejnej službe z roku 1978, platný od roku 1981, pre Slovensko 

platný od roku 2010
42

. Tento dohovor sa vzťahuje na všetkých verejných zamestnancov, ak sa 

na nich nevzťahujú výhodnejšie ustanovenia iných medzinárodných pracovných dohovorov.  

- Dohovor MOP č. 154 o podpore kolektívneho vyjednávania z roku 1981, platný od roku 

1983, pre Slovensko platný od roku 2010.
43

 Štát by mal podporiť vytvorenie pravidiel 

v oblasti kolektívneho vyjednávania medzi organizáciami zamestnávateľov a organizáciami 

pracovníkov a zároveň kolektívnemu vyjednávaniu by nemala prekážať absencia pravidiel 

upravujúcich jeho priebeh alebo neprimeranosť, či nevhodnosť takých pravidiel. Zároveň 

dohovor nebráni tomu, aby sa kolektívne vyjednávanie uskutočňovalo aj v podobe 

zmierovacích alebo rozhodcovských mechanizmov či prostredníctvom inštitúcií, na ktorých 

                                                 
40

 Publikovaný pod č. 489/1990 Zb., resp. 28. bod oznámenia č. 110/1997 Z.z. 
41

 Publikovaný pod č. 470/1990 Zb. resp. 33. bod oznámenia č. 110/1997 Z. z. 

42
 Publikovaný pod č. 171/2010 Z. z. 

43
 Publikovaný pod č. 14/2010 Z. z. 
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sa strany kolektívneho vyjednávania dobrovoľne zúčastňujú. Opatrenia prijaté na podporu 

kolektívneho vyjednávania nemajú obmedzovať slobodu kolektívneho vyjednávania. 

 

            2.3. Sloboda združovania a prístup Európskej únie 

Zmluva o Európskej únii v čl. 6 odkazuje na Chartu základných práv Európskej 

únie, ktorej sa priznáva rovnaká právna sila ako zakladajúcim zmluvám.
44

 V zmluve sa v čl. 6 

ďalej uvádza, že „2. Únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd. Týmto pristúpením nie sú dotknuté právomoci Únie vymedzené v 

zmluvách. 3. Základné práva tak, ako sú zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, 

predstavujú všeobecné zásady práva Únie.“ 

Prístupový proces k európskemu dohovoru začal v roku 2010 a pôvodne malo 

pristúpenie podriadiť Európsku úniu vonkajšej súdnej kontrole v oblasti základných práv 

Európskemu súdu pre ľudské práva.
45

 Prístupový proces sa však čoskoro ukázal 

problematickým. Už v roku 2014 Súdny dvor Európskej únie prijal stanovisko, v ktorom 

vyslovil, že návrh zmluvy o pristúpení Európskej únie k Dohovoru je nekompatibilný 

s právom Európskej únie, pretože neberie do úvahy jeho špecifický charakter a autonómiu 

práva Európskej únie, zahrňujúcu exkluzívnu jurisdikciu Súdneho dvora Európskej únie 

interpretujúceho a aplikujúceho právo Európskej únie. V stanovisku sú uvedené mnohé 

návrhy, ktoré je potrebné zvážiť v záujme ochrany špecifického charakteru Európskej únie 

a práva Európskej únie. Názor súdu nespochybňuje zákonnosť zmluvy o pristúpení ako takej, 

alebo právomoc Európskeho súdu pre ľudské práva na súdny prieskum v rámci Európskej 

únie.
46

 

                                                 
44

 1. Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie zo 7. decembra 

2000 upravenej 12. decembra 2007 v Štrasburgu, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy. Ustanovenia charty 

žiadnym spôsobom nerozširujú právomoci Únie vymedzené v zmluvách. Práva, slobody a zásady v charte sa 

vykladajú v súlade so všeobecnými ustanoveniami hlavy VII charty, ktorými sa upravuje jej výklad a 

uplatňovanie a pri riadnom zohľadnení vysvetliviek, na ktoré sa v charte odkazuje a ktoré označujú zdroje týchto 

ustanovení.  
45

 Uvažovalo sa o významnej zmene v oblasti posilnenia ochrany práv jednotlivcov. Práva, slobody a zásady, 

ktoré charta upravuje, sa mali uplatňovať o.i. aj v súlade s Dohovorom o ochrane ľudských práva a základných 

slobôd. Teda všade tam, kde sa svojou úpravou práva zhodujú, majú tieto práva rozsah, obsah a prípustné 

obmedzenia tak, ako sú definované judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Európska únia môže v súlade 

s Chartou základných práv Európskej únie poskytovať aj väčší rozsah ochrany práv, pričom ustanovenia charty 

sú určené členským štátom len vtedy, keď vykonávajú právo únie. In: Šváby, D.: Lisabonská zmluva – 

posilnenie súdnej kontroly práv jednotlivcov, in: Procházka, R.  (ed.): Vnútroštátne súdy a európske súdy: 

spojené alebo paralelné svety? Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 19 a nasl.; 
46

 Opinion 2/13 Accession to the European Convention on Human Rights, 18 December 2014, available at: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=AVIS&num=c-2/13 [last accessed 2 February 2015]; In: Vilija 

Velyvyte: The Right to Strike in the European Union after Accession to the European Conventionon Human 
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Charta základných práv Európskej únie združovanie vyjadruje nasledovne: 1. 

Každý má právo pokojne sa zhromažďovať a slobodne sa združovať s inými na všetkých 

úrovniach, predovšetkým v súvislosti s politickými, odborárskymi a občianskymi otázkami, 

z čoho vyplýva, že každý má právo zakladať na svoju ochranu odbory alebo do nich 

vstupovať. 2. Politické strany na úrovni Únie prispievajú k vyjadrovaniu politickej vôle 

občanov Únie.
47

  

Charta ako súčasť primárneho práva obsahuje katalóg občianskych, politických, 

hospodárskych a sociálnych práv, ktoré sú záväzné pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 

Európskej únie. Na členské štáty Európskej únie sa vzťahuje v prípade, ak vykonávajú alebo 

používajú právo Európskej únie. Na uplatňovanie vnútroštátneho práva sa Charta nevzťahuje. 

K prameňom slobody združovania na tomto mieste však treba spomenúť nariadenie 

z roku 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych 

politických nadácií.
48

 

Treba doplniť, že právo Európskej únie problematiku združení nereglementuje
49

, teda 

ponecháva ju vnútroštátnu úpravu jednotlivých členských štátov. 

Charakteristické znaky súčasnej európskej spoločnosti sú globalizácia, europeizácia 

a ekonomická i politická integrácia, zároveň silnie tlak na európske inštitúcie urobiť právne 

kroky na vytvorenie akéhosi referenčného rámca pre občiansku spoločnosť a filantropiu 

v Európe.
50

 

Združovanie v združeniach má svoje dimenzie aj v kontexte práva Európskej únie. Je 

prirodzené, že v centre záujmu európskej hospodárskej integrácie a tým aj zjednocujúcej 

legislatívnej úpravy sú iné prejavy ľudského združovania, ako klasické spolčovanie 

v združeniach, v popredí sú predovšetkým podnikateľské subjekty.
51

 

Rozmanitosť právnych úprav jednotlivých členských štátov vyplýva z historických 

odlišností a tradícií a prejavuje sa v existencii rozmanitých foriem subjektov pôsobiacich vo 

sfére neziskového sektora. Táto rozmanitosť však podnietila prípravu predpisu poskytujúceho 

                                                                                                                                                         
Rights: Identifying Conflict and Achieving Koherence; In: Oxford, Human Rights Law 

Review (2015) 15(1): 73-100.doi: 10.1093/hrlr/ngu041; Human Rights Law Review (2015) 15(1): 73-100.doi: 

10.1093/hrlr/ngu041; p. 100; 
47

   Článok II-12 : Sloboda zhromažďovania a združovania; in: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2016_202_full_sk_txt.pdf (náhľad 4.2.2019) 
48

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1141/2014 z 22. 10. 2014 
49

 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Pelikánová, I., Pelikán, P., Dvořák, T., Svoboda, K., Pavlík, P a kol.: 

Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 661 
50

 Ronovská, K., Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy. MU Brno, 2010, s. 21 
51

 Z. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti, nadväzujúci na Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 

2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE); z. č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve, nadväzujúci na 

Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE);  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2016_202_full_sk_txt.pdf
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ohraničenie združovania. Medzi argumentmi sa objavila aj potreba zodpovednosti za potreby 

jednotlivých skupín obyvateľstva, osobitne za tých najchudobnejších. Právne systémy 

jednotlivých štátov, v minulosti i dnes, umožňujú rozmanité formy spolupráce, čo sa v praxi 

prejavuje činnosťou rozličných subjektov, často sledujúcich rovnaké ciele. Koniec 20. 

storočia priniesol snahu poskytnúť zjednocujúcu úpravu v združovaní – cezhraničného 

charakteru - konkrétne vymedziť osobitný typ subjektu a jeho aktivity.
52

  

V roku 1984 bola Európska komisia na základe rezolúcie Európskeho parlamentu 

vyzvaná na predloženie návrhu smernice o stanovách pre európske združenia. V roku 1992 

bol Komisiou predložený návrh Smernice o stanovách pre európske združenia,
53

 ktorý bol 

v roku 1993 doplnený. Návrh bol súčasťou prác a rokovaní v rámci prípravy legislatívnej 

úpravy európskej spoločnosti, európskeho družstva a informovanosti a účasti zamestnancov. 

V roku 2001 bola prijatá úprava pre európsku spoločnosť a v roku 2002 pre európske družstvo 

(The Statute for a European Company, The Statute for a European Co-operative).  

Od roku 2011 výraznejší progres v tejto oblasti nenastal. Komisia odporučila prijatie 

návrhu iba v časti týkajúcej sa európskych nadácií, ale ani táto časť nakoniec nebola prijatá.
54

 

Všetky pravidlá o európskom združení sú však len v štádiu úvah a príprav. Dosiaľ 

nemožno hovoriť o žiadnom oficiálnom dokumente alebo predpise, ktorý by unifikoval, resp. 

reglementoval právne postavenie (vznik, existenciu, zánik a činnosť) európskeho združenia. 

 

2.4. Sloboda združovania v združeniach a zákonná úprava 

Na prvom mieste treba spomenúť zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

November 1989 znamenal významný predel v usporiadaní našej spoločnosti a už 1. mája 

1990, vo federálnom Česko-Slovensku, nadobudol účinnosť tento demokratický predpis 

občianskeho združovania. Bol pripravovaný a prijímaný spolu so zákonom o petičnom práve 

                                                 
52

 Hemström, C. Business and Private Organizations, International Encyclopedia of Comparative Law. Volume 

XIII, Chapter 8, 2002, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, and Martinus Nijhoff Publishers, s. 4 
53 Regulation on the Statute for an European Association ; http://actrav.itcilo.org/actrav-

english/telearn/global/ilo/law/euasso.htm; V roku 1992 Komisia predložila tri návrhy: smernice o tvorbe 

európskeho družstva (European Cooperative Society), o európskom združení (European Association - non profit 

institution) a európskej poisťovni (European Mutual insurance society), pričom v Európe v zásade existujú 

zdravotné poistenie (zahŕňa ochranu napr., zdravia, zdravotného postihnutia, smrti) a životné poistenie (úrazové 

a životné poistenie); in: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-

economy/mutuals/  
54

 https://europeanmovement.eu/news/european-commission-approves-proposal-for-european-statute-for-

foundations-but-ignores-european-associations-and-mutual-societies/; Prijatie predpisu o európskych nadáciách 

bolo aktuálne ešte v roku 2014, no s neúspešným výsledkom. https://www.alliancemagazine.org/blog/european-

commission-halts-negotiations-on-european-foundation-statute/; 

https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/european-foundation-centre.pdf 

https://europeanmovement.eu/news/european-commission-approves-proposal-for-european-statute-for-foundations-but-ignores-european-associations-and-mutual-societies/
https://europeanmovement.eu/news/european-commission-approves-proposal-for-european-statute-for-foundations-but-ignores-european-associations-and-mutual-societies/
https://www.alliancemagazine.org/blog/european-commission-halts-negotiations-on-european-foundation-statute/
https://www.alliancemagazine.org/blog/european-commission-halts-negotiations-on-european-foundation-statute/
https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/european-foundation-centre.pdf
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a zákonom o zhromažďovacom práve,
55

 a je dodnes platný a účinný v Slovenskej republike. 

Tento predpis bol dlho základnou spolkovou normou aj v Českej republike, kde však 

s účinnosťou od januára 2014 bola spolková úprava vložená do nového českého Občianskeho 

zákonníka.  

K procesu registrácie združení však treba uviesť aj ďalší prameň, a to zákon č. 

346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Pre právo slobodne sa združovať je nevyhnutné hľadať zákonnú úpravu v širšom 

zábere. K prameňom slobody združovania v podmienkach Slovenskej republiky radíme aj 

Občiansky zákonník. Občiansky zákonník obsahuje všeobecné ustanovenia o právnických 

osobách, ale aj ustanovenia, ktoré výslovne upravujú dva typy združení: záujmové združenia 

právnických osôb (§ 20f a nasl.) a tzv. de facto združenia vznikajúce podľa zmluvy o 

združení (§ 829 a nasl.). 

Dodnes je tiež platný zákon č. 116/1985 Zb., o podmienkach činnosti organizácií 

s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.  

Ochranu slobode združovania poskytuje aj trestné právo, preto k prameňom je 

potrebné priradiť aj Trestný zákon
56

. Druhá hlava – trestné činy proti slobode a ľudskej 

dôstojnosti obsahuje skutkovú podstatu trestného činu porušovania slobody združovania a 

zhromažďovania
57

. Podľa § 195 TZ (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej 

ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho práva alebo zhromažďovacieho práva, 

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (2) Kto sa v súvislosti so zhromaždením, ktoré 

podlieha oznamovacej povinnosti, násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia protiví 

poriadkovým opatreniam zvolávateľa alebo určených usporiadateľov takého zhromaždenia, 

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.  

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
58

 pridal k tradičným spôsobom 

nedobrovoľného zániku združenia a politickej strany - na základe rozhodnutia príslušného 

orgánu štátu – ďalší možný spôsob. V trestnom konaní môže súd uložiť trest zrušenia 

právnickej osoby.
59

  

                                                 
55

 z. č. 84/1990 Zb. a z. č. 85/1990 Zb. 
56

 Z. č. 300/2005 Z. z. 
57

 Táto skutková podstata trestného činu porušovania slobody združovania a zhromažďovania bola v súvislosti 

s demokratizačnými zmenami po novembri 1989 vložená s účinnosťou od 1. júla 1990 do zákona č. 140/1961 

Zb. Trestného zákona do ôsmej hlavy trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti (§ 238a). 
58

 Z. č. 91/2016 Z. z. 
59

 Aj ďalšie z druhov trestov môžu významne zasiahnuť do ich existencie a spôsobiť „nedobrovoľne 

dobrovoľný“ zánik; Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, § 10 Druhy trestov: Za spáchaný trestný čin podľa § 3 môže súd uložiť právnickej osobe 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/91/20160701#paragraf-3
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Procesné normy umožňujúce uplatnenie ochrany slobody združovania nájdeme vo 

viacerých predpisoch. V súvislosti s novými procesnými kódexmi, účinnými na Slovensku od 

1. júla 2016, prostriedky ochrany združovania poskytuje Správny súdny poriadok, ale aj 

Civilný sporový poriadok.  

Správny súdny poriadok v piatej hlave upravuje konanie vo veciach politických práv 

– združení a politických strán.
60

 K prameňom slobody združovania patria procesné predpisy 

ochrany proti odmietnutiu registrácie alebo proti rozpusteniu subjektu združovania. Správny 

súdny poriadok podrobnejšie upravuje žalobu o preskúmanie rozhodnutia o odmietnutí 

registrácie združenia a žalobu o preskúmanie rozhodnutia o rozpustení združenia. Politických 

strán sa dotýkajú ustanovenia o konaní vo veciach registrácie politických strán, kde ide o a) 

žalobu na určenie, že návrh na registráciu politickej strany nemá nedostatky; b) žalobu na 

preskúmanie rozhodnutia o odmietnutí registrácie politickej strany; c) žalobu na preskúmanie 

rozhodnutia o odmietnutí zápisu zmeny údajov zapísaných v registri strán alebo rozhodnutia o 

odmietnutí zápisu nových stanov do registra strán; d) žalobu na určenie, že rozhodnutie 

orgánu politickej strany je nezákonné alebo odporujúce stanovám. Správny súdny poriadok 

upravuje tiež konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany a 

podľa Ústavy Slovenskej republiky (čl. 129 ods. 4) ústavný súd rozhoduje o tom, či 

rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia 

je v zhode s ústavnými zákonmi a inými zákonmi. 

V súčasnosti navrhovaná zmena ústavy a reformy justície počíta s niektorými novými 

riešeniami tejto ochrany (napríklad príprava zriadenia Najvyššieho správneho súdu).
61

 

Žaloba člena združenia voči rozhodnutiu orgánu združenia s tvrdením rozporu so 

zákonom či stanovami, pôvodne obsiahnutá v § 15 zákona o združovaní občanov, bola 

s účinnosťou od júla 2016 zrušená. V dôsledku charakteru sporu vzniknutého vo vnútri 

združenia je riešením použitie Civilného sporového poriadku.  

Ochranu slobody združovania je však možné uplatniť aj v konaní pred Ústavným 

súdom Slovenskej republiky. Môže ísť o individuálnu ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 ústavy, 

ale ochrana slobody združovania môže byť aj predmetom konania o súlade právnych 

                                                                                                                                                         
tieto tresty: a) trest zrušenia právnickej osoby, b) trest prepadnutia majetku, c) trest prepadnutia veci, d) 

peňažný trest, e) trest zákazu činnosti, f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, g) trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, i) trest 

zverejnenia odsudzujúceho rozsudku. Pozri aj § 12 ods. 1 písm. c) z. č. 83/1990 Zb. združenie zaniká: c) 

právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní; § 14, ods. 1 písm. d) z. č. 85/2005 Z. z. 
60

 § 375 - § 401 zákona č. 162/2015 Z. z. 
61

 Webové sídlo NR SR, ČPT 270 a 271 
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predpisov podľa čl. 125 ústavy. Preto k ďalším prameňom treba uviesť aj zákon č. 314/2018 

Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Združenia pôsobia v rozmanitých oblastiach, k prameňom práva je potrebné uvádzať 

aj osobitnú úpravu pre jednotlivé druhy združení, ako napríklad zákon o športe (z. č. 44/2015 

Z. z.), zákon o poľovníctve (z. č. 274/2009 Z. z.), zákon o Slovenskom Červenom kríži (z. 

č. 460/2007 Z. z.), zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane (z. č. 37/2014 Z. z.), zákon 

o Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov (z. č. 478/2013 Z. z.) a iné predpisy, 

ktoré sú postupne spomínané v ďalšom texte. Preto aj vo vzťahu k odborom sa k prameňom 

práva pridáva Zákonník práce (z. č. 311/2001 Z. z.), či zákon o kolektívnom vyjednávaní 

(z. č. 2/1991 Zb.). Rovnako sem môžeme priradiť právne predpisy, ktoré upravujú 

ekonomické, daňové a účtovné súvislosti združení, likvidáciu (Obchodný zákonník), zákon 

o konkurze a reštrukturalizácií, napokon aj právne predpisy upravujúce možnosť 

poskytovania dotácií združeniam od štátu alebo obcí. 

 

2.5. Interpretácia slobody združovania ovplyvnená rozhodovacou 

činnosťou ESĽP 

ESĽP vo svojej judikatúre najmä v 80-tych a 90-tych rokoch 20. storočia ustálil 

zásady slobody združovania, ktoré v mnohom nadväzujú a potvrdzujú vývoj aj v našom 

právnom prostredí – rakúsko-uhorskom, československom i slovenskom. Zároveň reagujú na 

vývoj chápania slobody združovania v jej medzinárodnom kontexte. Možno konštatovať, že 

ESĽP vychádzal zo základných zásad slobody združovania, ktorá sa od polovice 19. storočia 

postupne zakotvila vo väčšine európskych štátov a ktoré pretrvávajú dodnes. 

Možno vymenovať niektoré zásady interpretácie slobody združovania formulované 

ESĽP, pretože Ústavný súd Slovenskej republiky uznal rozhodnutiam ESĽP aplikačnú 

prednosť pred slovenskými zákonmi a vychádza z nich ako zo záväzných výkladových 

pravidiel v konkrétnej i abstraktnej kontrole ústavnosti
62

. Týmito pravidlami sa riadia aj 

ďalšie orgány aplikácie práva.  

Podrobnejší prehľad judikatúry pre oblasť slobody združovania z pohľadu ESĽP 

a rozhodovacej činnosti slovenských a českých súdov je zhrnutý na inom mieste.
63

 

a) Združenia sa vyznačuje zásadou dobrovoľnosti a existenciou spoločného cieľa.
64

 

Dobrovoľnosť a spoločný cieľ sú charakteristikou združení od počiatku ich právnej úpravy. 

                                                 
62

 Napr. Nález ÚS SR, sp. zn. I. ÚS 100/04, zo dňa 08. 10. 2004 
63

 Gajdošová, M.: Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 
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Tieto definičné znaky sa vyžadovali pre združenia už v rakúskom spolkovom zákone z roku 

1867, ktorý nadväzoval na ústavné zakotvenie slobody združovania z roku 1848, počítala 

s nimi aj právna úprava v Uhorsku od druhej polovice 19. storočia. Tak je tomu aj 

v súčasnosti.  

b) Spoločný cieľ združenia musí byť dovolený a súkromnoprávny.
65

 Dovolenosť 

cieľa bola rovnako súčasťou nielen našej historickej právnej úpravy. Na jednej strane sa 

definovalo, na ktoré združovanie sa rakúsky spolkový zákon nevzťahuje (napr. združovanie 

v cirkvách, bankových a poisťovacích ústavoch, ktoré podliehali osobitnej právnej úprave). 

Na strane druhej sa definovali činnosti a ciele, ktoré sa považovali za nedovolené, kedy 

nebolo možné pripustiť existenciu daného subjektu. Dovolenosť je aj v súčasnej slovenskej 

úprave definovaná negatívne, teda vymedzením nedovolených združení, nedovolených cieľov 

a nedovolených činností. Zásada všetko, čo nie je zakázané, je dovolené, je zásadou 

súkromného práva. V mnohom platí aj pre subjekty súkromného práva operujúce vo 

verejnoprávnom priestore právneho štátu – napokon je to definičným znakom právneho štátu: 

občan môže všetko, okrem toho, čo mu zákon zakazuje, čiže jeho priestorom je secundum et 

intra legem a tiež praeter legem. Orgán štátu môže v právnom štáte konať výlučne iba 

secundum et intra legem. Súkromnoprávny účel však nie je výlučný. Činnosť združenia je 

v zásade oblasťou súkromnoprávnych vzťahov. Verejnoprávny prvok môže byť prítomný aj 

v činnosti združenia, ak má poverenie zákonom, nepostačuje poverenie vyplývajúce iba zo 

stanov.
66

 Napríklad, v oblasti autorského práva sú to organizácie kolektívnej správy práv,
67

 

poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi,
68

 alebo zákonné poverenie na 

výkon úloh verejne prospešných Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky,
69

 či 

Slovenským rybárskym zväzom.
70

  

                                                                                                                                                         
64

 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). II. 

rozšírené vydanie. Žilina: Poradca podnikateľa 2006, s. 836. 
65

 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). II. 

rozšírené vydanie. Žilina: Poradca podnikateľa 2006, s. 836 a nasl. 
66

 Zákon č. 83/1990 Zb., § 5: Združenia nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov, pokiaľ osobitný zákon 

neustanovuje inak. Nesmú riadiť štátne orgány a ukladať povinnosti občanom, ktorí nie sú ich členmi.  
67

 Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 
68

 Napr. § 8 ods. 9 z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; 
69

 Zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR.  
70

 § 4 ods. 3 z. č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: Ministerstvo životného prostredia prideľuje Slovenskému 

rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch. Pritom rybárske právo je oprávnenie chrániť, 

chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie 

užívať na to v nevyhnutnej miere pribrežné pozemky. 
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Preto možno hovoriť aj o subjektoch združovania, ktoré sú subjektami súkromného 

práva, ktoré však vykonávajú verejnú správu. Veda správneho práva rozlišuje vo verejnej 

správe jej vrchnostenskú a nevrchnostenskú činnosť.
71

 Výkon úloh verejnej správy v oblasti 

verejných služieb uskutočňujú aj osoby, ktoré nemajú postavenie orgánu verejnej moci, teda 

aj združenia, obdobne aj cirkvi a náboženské spoločnosti. Verejnými službami sa chápu 

verejne dostupné služby, ktoré majú neziskový charakter, zabezpečujú sa vo verejnom záujme 

a podľa zákonných podmienok. Subjekty môžu vystupovať v pozícii vykonávateľov ostatnej 

verejnej správy, čiže venovať sa tej oblasti výkonu verejnej správy, ktorou sa zabezpečuje 

výkon sociálnych úloh štátu a ostatných verejnoprávnych korporácií vo verejnom záujme. 

Poskytovanie verejných služieb má charakter výkonu nevrchnostenskej správy. Ak tak 

ustanovuje osobitný zákon, môžu uskutočňovať úkony, ktoré majú charakter vrchnostenskej 

správy.
72

 

 c) Sloboda združovania je zviazaná s dobrovoľnosťou. „Dobrovoľnosť vylučuje 

nátlak pri zakladaní a vstupe do združení a taktiež umožňuje slobodný výber pri hľadaní 

vhodnej formy a typu združenia“.
73

  

 d) Sloboda združovania si nekonkuruje so združeniami osôb na výkon určitého 

povolania, ktoré majú charakter verejnoprávnej korporácie s povinným členstvom. 

„Súkromnoprávny charakter cieľa vylučuje spod režimu čl. 11 Dohovoru združovanie v 

subjektoch, ktoré boli založené z vrchnostenskej pozície nositeľa verejnej moci a sú 

obdarené administratívnou či disciplinárnou právomocou,
74

 (1981)  ktorá ich integruje 

do štátnych štruktúr a umožňuje im používať postupy verejnej moci“.
75

 Z toho vyplýva, 

že čl. 11 Dohovoru sa netýka napríklad združovania v advokátskej komore s povinným 

členstvom, lebo  takéto subjekty sú založené zákonom, sú integrované do verejnej správy
76

, 

majú svoje administratívne, normotvorné a disciplinárne oprávnenia. 

 e) Sloboda združovania stojí na zásade vnútornej autonómie a samosprávy. „Právo 

zakladať združenia ako organizácie súkromného práva, ktoré vznikli na základe 

                                                 
71

 „Vrchnostenská činnosť má nariaďovací a regulačný charakter a vyvoláva zmeny v právnom postavení jej 

adresátov (…) a nevrchnostenská činnosť má organizátorský charakter“. Košičiarová, S.: Správne právo hmotné 

: všeobecná časť. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 64 - 65 
72

 Košičiarová, S.: Správne právo hmotné: všeobecná časť. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2017. s. 52 - 69 
73

 rozsudok ESĽP z 13. augusta 1981 vo veci Young, James a Webster c. Spojené kráľovstvo, sťažnosti č. 

7601/76 a č. 7806/77. 
74

 rozsudok ESĽP z 23. júna 1981 vo veci Le Compte, Van Leuven a De Meyre c. Belgicko, sťažnosti č. 6878/75 

a č. 7238/75 
75

 rozsudok ESĽP z 29. apríla 1999 vo veci Chassagnou a ostatní c. Francúzsko, sťažnosti č. 25088/94, č. 

28331/95 a č. 28443/95 
76

 Napríklad Slovenská advokátska komora nemá nad sebou dozor ministerstva, ale ani tieto kritériá nemusia byť 

splnené kumulatívne, viď PL. ÚS 19/2014 z 16. 03. 2016 
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súkromnoprávnych predpisov. Združenia majú plnú autonómiu pri vydávaní 

rozhodnutí a pri správe svojich vnútorných vecí“.
77

 

 f) Sloboda združovania chráni politické strany, ktoré sú nevyhnutné pre správne 

fungovanie demokracie. „Politické strany sú tiež zahrnuté do ochrany podľa článku 11 

Dohovoru.
78

 Politické strany sú formy združenia, ktoré sú zásadné pre správne 

fungovanie demokracie“. 

 g) Sloboda združovania je nevyhnutná pre rozvoj občianskej spoločnosti. „Sloboda 

združovania prispieva k vytváraniu zdravej občianskej spoločnosti, pôsobí na ochranu 

politických, náboženských, kultúrnych a iných menšín, ktorým združovanie pomáha 

rozvíjať svoju identitu“.
79

 

h) Sloboda združovania je previazaná so slobodou prejavu. „Sloboda združovania 

je úzko spojená so slobodou názoru a prejavu, lebo ide o možnosť spoločne zdieľať 

spoločné myšlienky a presvedčenia; Pojem združenie má svoj autonómny dosah, lebo 

kvalifikácia vo vnútroštátnom práve je relatívnou hodnotou a predstavuje východiskový 

bod“.
80

   

i) Možnosť vytvoriť subjekt združovania ako samostatný subjekt s právnou 

subjektivitou je ďalšou potvrdzovanou zásadou slobody združovania. „Najdôležitejším 

aspektom práva na slobodu združovania je to, že občania by mali mať možnosť vytvoriť 

právnickú osobu s cieľom kolektívne konať v oblasti ich vzájomného záujmu. Spôsob, 

akým vnútroštátna legislatíva chráni slobodu združovania a spôsob, akým štátne orgány 

aplikujú relevantné ustanovenia v praxi, vypovedá o rozvoji demokracie v príslušnej 

krajine“.
81

 „Združenie má právnu subjektivitu odlišnú od svojich členov, je svojbytným 

subjektom, nie len zoskupením osôb. Nezískanie statusu právnickej osoby je 

obmedzením pre mnohé prípady, kedy sa to očakáva vo verejnom dianí“.
82

  

j) Sloboda združovania súvisí aj so zásadou ochrany pluralizmu, demokracie, 

tolerancie, ale aj schopnosti ustúpiť. „Pluralita a demokracia sú povahou veci založené na 

kompromise, ktorý vyžaduje rôzne ústupky zo strany jednotlivcov a skupín 
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 rozsudok ESĽP z 30. júna 1993 vo veci Sigurdur A. Sigurjónsson c. Island, sťažnosť č. 16130/90, 

sumarizované v odôvodnení nálezu ÚS SR, 23. 11. 2011, spis. zn. Pl. ÚS 11/2010 

78
 Zjednotená komunistická strana Turecka v. Turecko, 30.1.1998, sťažnosť 19392/92 

79
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jednotlivcov. Tí niekedy musia byť pripravení obmedziť niektoré zo svojich slobôd, aby 

zabezpečili  väčšiu stabilitu štátu ako celku“.
83

 „Úlohou vnútroštátnych orgánov je 

chrániť a podporovať vnútorné hodnoty demokratického systému, ako je pluralizmus, 

tolerancia a sociálna súdržnosť. Mali by zvoliť skôr zmierlivý prístup, nie zhoršovanie 

nepriateľských nálad“.
84

  

k) Sloboda združovania môže viesť aj k zmenám právnej úpravy, dokonca aj ústavnej 

štruktúry, však za podmienky zachovania zákonných prostriedkov a zachovania demokracie: 

„Politická strana môže viesť kampaň v prospech zmeny právnych predpisov, či 

zákonnej alebo ústavnej štruktúry štátu za splnenia dvoch podmienok: (1) použité 

prostriedky musia byť bez výnimky zákonné a demokratické; (2) navrhovaná zmena 

musí byť sama o sebe v súlade so základnými demokratickými zásadami. Z toho 

nevyhnutne vyplýva, že politická strana, ktorej vedúci predstavitelia podnecujú 

k násiliu, či navrhujú politický program nerešpektujúci jedno či viac pravidiel 

demokracie alebo ktoré je zameraný na jej zničenie, rovnako ako neuznávanie práv a 

slobôd, ktoré demokracia uznáva, nemôže požívať ochranu Dohovoru proti sankciám 

uvaleným z týchto dôvodov“.
85

  

l) Sloboda združovania má svoje limity a môže byť do nej zasiahnuté. „Spoločenské 

organizácie nemajú normálne taký privilegovaný status ako politické strany a menej 

ovplyvňujú politické rozhodovanie. Štát je oprávnený brániť demokraciu vis-a-vis 

nestraníckym entitám, ak ohrozujú demokraciu. Štát nemusí čakať so zásahom, ak 

hnutie urobí akciu. Aj keď hnutie neurobí pokus o uchopenie moci a ohrozenie 

demokracie nie je bezprostredné, štát je oprávnený preventívne zakročiť, ak hnutie 

urobilo prvé kroky vo verejnom živote implementovať politiku nezlučiteľnú 

s demokraciou (rasovo motivované aktivity a vyvolávanie zastrašovania)“.
86

 

m) Zásah do slobody združovania vyžaduje reálnu naliehavosť: „Nedištancovanie sa 

strany od činov a prejavov svojich činiteľov ako nepriama podpora terorizmu mohla 

predstaviť naliehavú spoločenskú potrebu, ale nemohla byť  dôvodom na rozpustenie 
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 ESĽP, Vona v. Maďarsko, sťažnosť č. 35943/10, rozhodnutie z 09. 12. 2013, Hungarian Guard Association, 
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politickej strany pre relatívne obmedzený politický vplyv tejto nečinnosti na verejný 

poriadok a ochranu práv a slobôd iných.
87
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 V Turecku došlo v roku 2009 k rozpusteniu politickej strany, jednej z ľavicových prokurdských strán, čo malo 

za následok likvidáciu strany a prevod jej aktív na štátnu pokladnicu. Ako vedľajší trest bolo pani Tuğluk a 

pánovi Türk ako spolupredsedom strany odňaté postavenie členov parlamentu, keďže svojimi vyjadreniami a 

konaním zapríčinili rozpustenie tejto strany. Ďalej bolo 37 členom strany zakázané stať sa zakladateľmi, 

bežnými členmi, funkcionármi alebo kontrolórmi akejkoľvek inej strany po dobu 5 rokov. ESĽP konštatoval 

porušenie čl. 11 - slobodu združovania a čl. 3 – právo na slobodné voľby. Rozsudok Komory z 12.1.2016 vo veci 

Strana za demokratickú spoločnosť a ďalší v. Turecko, Party for a Democratic Society (Demokratik Toplum 

Partisi - DTP) and Others v. Turkey (sťažnosť č. 3840/10, 3870/10, 3878/10, 15616/10, 21919/10, 39118/10 and 

37272/10; ESĽP uviedol: Prejavy dvoch spolupredsedov strany nemohli opodstatniť rozpustenie strany, keďže 

nepodnecovali k použitiu násilia, k ozbrojenému odporu alebo k vyvolaniu povstania. ESĽP však uznáva, že 

prijatie takéhoto opatrenia z dôvodu, že strana sa otvorene nedištancovala od činov alebo vyjadrení svojich 

členov alebo lokálnych predsedov, ktoré bolo možné interpretovať ako nepriamu podporu terorizmu, mohlo 

predstavovať „naliehavú spoločenskú potrebu“. Avšak vzhľadom na relatívne obmedzený politický vplyv na 

verejný poriadok a ochranu práv a slobôd iných nemohla táto nečinnosť sama osebe predstavovať dôvod, ktorý 

opodstatnil takú vážnu sankciu, akou je rozpustenie celej strany. (podľa spracovania Mgr. Tomáša Majerníka) 
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 3. kapitola - Historický úvod do slobody združovania na našom 

území
88

 

V 21. storočí si uvedomujeme, že človek ako tvor spoločenský má od počiatkov 

prirodzený inštinkt k spájaniu sa do skupín rôzneho druhu, a to z rôznych dôvodov, či už 

altruistických, charitatívnych, kultúrnych, humanitných, ekonomických, politických, 

obranných, ale aj egoistických, ak sa potrebuje realizovať a sebapotvrdzovať v istom 

spoločenstve. 

Pre pochopenie súčasného právneho zakotvenia slobody združovania je účelný aj 

krátky historický úvod do témy.  

Sloboda združovania sa stala súčasťou ústavného zakotvenia v jednotlivých 

štátoch a postupne vznikali jednotlivé právne úpravy, ktoré upravovali pravidlá – čo je 

dovolený spolok, ako spolok vzniká a ako zaniká. Druhá polovica 19. storočia je obdobím, 

keď mnohé štáty kodifikovali spolkové a zhromažďovacie právo do svojich ústav. Grécko 

v roku 1864, Dánsko v roku 1866, Švajčiarsko v roku 1874, Bulharsko v roku 1879, Srbsko 

v roku 1881, Holandsko v roku 1885, Španielsko v roku 1887, Portugalsko v roku 1890, Irán 

1906, Libéria 1907.
89

 Právo slobodne sa združovať nie je formulované v ústavnom texte 

Spojených štátov amerických a bolo formulované Najvyšším súdom na základe extenzívneho 

výkladu čl. I. ústavných Dodatkov v roku 1958. Vo Veľkej Británii bol Zákonom o ľudských 

právach v roku 1998 prijatý Európsky dohovor (1950). Slobodu spolčovania zakotvuje 

Základný zákon Spolkovej republiky Nemecko v čl. 9 a čl. 21 a Ústava Talianskej republiky 

v čl. 18 a 49. Obe ústavy sú z obdobia po druhej svetovej vojne.
90

 

Podobne tomu bolo v našich historických podmienkach, pričom spomenúť treba najmä 

tzv. marcovú ústavu z roku 1849. K nej bola vydaná listina základných občianskych práv, 

avšak len pre rakúske krajiny, okrem Uhorska. Bola v nej zakotvená medzi inými aj sloboda 

zhromažďovania a spolčovania. K ústavnému zakotveniu patrí predovšetkým tzv. 

Decembrová ústava z roku 1867, kde zákon č. 142, všeobecné práva štátnych občanov, 
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 Podrobnejšie k historickému vývoju združení osôb a slobody združovania na našom území napr.: Gajdošová, 

M.: Združenia a sloboda združovania. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 35 - 145 
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 Pecze, F., Bianchi, L.: Spolkové a zhromažďovacie právo v Uhorsku za dualizmu so zreteľom na robotnícke 

a národnostné hnutie, Historický časopis, SAV, Bratislava, ročník XI, 1963, č. 3, s. 389 – 403; Čo sa týka 

Švajčiarska, možno sa stretnúť s iným výkladom, podľa ktorého bolo právo spolčovacie vyvodené interpretáciou  

- Federálnym tribunálom ako orgánom švajčiarskeho ústavného súdnictva, z čl. 56 švajčiarskej ústavy, ktorý 

upravuje slobodu zhromažďovania. In: Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Praha: ASPI, 

a.s., 3. vyd., 2007, s. 196 
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 Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Praha: ASPI, a.s., 3. vyd., 2007, s. 192 a nasl. 
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zakotvoval aj právo zhromažďovacie a spolčovacie
91

. K ústavnej úprave pribudol rakúsky 

spolkový zákon, ktorý platil od roku 1867.  

V Uhorsku pravidlá spolkového života určovali bez ústavnej či zákonnej úpravy 

nariadenia ministra vnútra z druhej polovice 19. storočia. Spolčovacia sloboda sa však 

považovala za súčasť ducha uhorskej ústavy. Existovali tu rôzne formy združení bez právnej 

subjektivity, ale vyvíjal sa aj bohatý spolkový život podriadený spolkovej právnej úprave.  

Vývoj politických strán bol poznačený snahou existovať mimo rámca právnej úpravy 

spolkov a zaznamenal mnohé osobitosti. „Vo fáze liberalizmu (...) práve vstup politických 

strán na scénu podnietil potrebu spolčovacieho práva (...), pričom z hľadiska ústavného práva 

tvorí problematika politických strán samostatne upravovanú súčasť spolčovacieho práva.“
92

 

Ústavné zakotvenie slobody združovania na našom území počítame až od roku 1920, 

od ústavy Československej republiky. 

 

Ľudské združovanie a subjekty združovania majú hlbšiu históriu.  

Spolky poznalo už rímske právo a dodnes nám z neho pretrvala zásada samostatnej 

právnej subjektivity korporácie, teda v dnešnom význame aj združenia (osôb). Podľa Ulpiána: 

„Ak sa niečo dlhuje korporácii, nedlhuje sa jej jednotlivým členom; práve tak, čo dlhuje 

korporácia, nedlhujú členovia;“ D. 3, 4, 7; „Pri právnických osobách nezáleží na tom, či sa ich 

členstvo vôbec nevymení, alebo či sa vymení sčasti, alebo úplne;“ D. 3, 4, 7, 2.  

V stredovekom období sa stretávame s osobitnými združeniami osôb, boli nimi 

bratstvá a cechy. Bratstvá boli korporácie náboženského charakteru, (fraternitas, 

Bruderschaft). Ich cieľom bola svojpomoc, obrana sociálnych práv a vzdelávacia činnosť. 

Cechy boli osobitnými spoločenstvami, združeniami remeselníkov, ktoré sa vyvinuli 

z predošlých kongregácií a fraternít. Cechy predstavovali oficiálne združenia remeselníkov, 

zastupujúce záujmy remesla a remeselníkov v nich združených, a to i pred mestskou 

vrchnosťou. Cechy disponovali rozličnou mierou samosprávy vrátane tvorby vlastných 

štatútov, niekde zas boli závislé viac-menej od mestskej rady. Organizovanie remeselníkov 

v cechoch a zároveň monopol remeselnej výroby v cechoch priniesol silný vplyv cechov na 

hospodársky život miest a štátu, ale ovplyvnil tiež celkový spoločenský vývoj. Neskôr musel 

uvoľniť miesto slobodnej manuálnej výrobe, manufaktúre a továrenskej výrobe. V našom 
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priestore to bolo obdobie osvietenských panovníkov Márie Terézie a Jozefa II. Obchodné 

spoločnosti boli v Uhorsku zavedené zákonným článkom 18/1840.
93

  

O spolkoch a združeniach ako prejavoch slobody združovania v dnešnom zmysle, 

možno hovoriť až v období, keď šlo o uvedomelý vzťah garancie občianskej slobody voči 

štátu, teda až od 19. storočia. 

Spolkové právo v Uhorsku v 19. storočí nemalo úpravu ani ústavnú, ani zákonnú. 

Bolo vo sfére vládnej moci, ktorú vykonával kráľ prostredníctvom zodpovedného 

ministerstva – t.j. ministerstva vnútra.
94

 Predpisy o spolkoch boli ministerské nariadenia, 

nazývané aj obežníky ministerstva vnútra. 

Ministrovi vnútra náležalo právo dozoru nad spolkami a ich fungovaním, pričom mu 

podliehalo schvaľovanie stanov spolkov a ministerstvo vnútra viedlo povinnú evidenciu 

spolkov. Štátna správa vo veciach spolkového práva náležala ministerstvu vnútra. Úlohu 

vrchnosti v spolkových záležitostiach vykonávali v Uhorsku orgány župnej a miestnej 

samosprávy. V prvom stupni rozhodoval slúžny a hlavný slúžny, v mestách policajný kapitán. 

V druhom stupni rozhodoval podžupan a v mestách mestská rada, tretia inštancia bola 

ministerstvo vnútra.
95

 

Z obežníkov ministerstva vnútra upravujúcich spolkový život možno uviesť 

nasledovné: obežník z roku 1873 vo veci kontrolovania činnosti spolkov,
96

 obežník z roku 

1875 vo veci spolkov.
97

 Z roku 1898 pochádza obežník ministra vnútra, ktorý kvalifikoval 

priestupky pri nedodržaní pravidiel pri vzniku, suspendovaní a rozpustení spolku.
98

 Z právnej 

úpravy vo veci spolkov bola zrejmá snaha eliminovať, resp. prísne strážiť realizáciu 

spolkových slobôd, ktoré boli namierené za národné hnutie nemaďarských národov a ktoré 
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podporovali robotnícke hnutie všetkých národov Uhorska.
99

 V zásade sa spolky rozdeľovali 

na politické a nepolitické, pričom nepolitické nemohli vyvíjať aktivity politické. 

Od polovice 19. storočia bola na našom dnešnom území zakotvená sloboda 

združovania v takom zmysle, ako ju chápeme dnes. Slobodu združovania v nadhľade možno 

vnímať aj ako isté politikum, ktoré sa v histórii dynamicky rozvíja. Uhorský pohľad na 

združovanie v ňom videl isté riziká, ktorým sa snažil predchádzať, respektíve ich potláčal. 

Pohľad na prejavy názorov, ktorým štát bránil inštitucionalizovať sa alebo ich rozbíjal, alebo 

naopak, vytváral ich a inštitucionalizoval aj pomocou „výdobytkov slobody združovania“, je 

rovnako svedectvom ľudskej spoločnosti a interpretácie slobody združovania. Hrozbou pre 

štát vo sfére združovania bola citlivou téma politického združovania, ktoré malo veľmi silné 

právne obmedzenia. Ak sa nepolitické spolky angažovali v politických témach, malo pre ne 

„zničujúci“ následok. Pre slovenský spolkový život bola tvrdým obmedzením uhorská 

národnostná politika, ktorá zakročovala proti „panslávizmu“, pretože v nich videla možnú 

hrozbu národných politických nárokov s potenciálom štátoprávnych zmien (napríklad 

zrušenie Matice slovenskej). Národnostná politika bola citlivou témou aj na území dnešnej 

Českej republiky. Slovenské i české národnoobrodenecké snahy tvoria súčasť našej histórie 

a prejavovali sa aj v spolkovej činnosti. 

Z rakúskej úpravy je potrebné spomenúť zákon o spolkoch č. 134/1867 r. z. Tento 

predpis je podrobnou úpravou spolkového práva. Po vzniku Československa v rámci obdobia 

tzv. právneho dualizmu sa pre oblasť spolkov používala v Čechách bývalá rakúska úprava, 

teda rakúsky zákon o spolkoch z roku 1867 a na Slovensku bývalá uhorská právna úprava, 

teda jednotlivé obežníky ministra vnútra. K zjednocovaniu prispelo nielen spoločné 

československé ústavné zakotvenie spolkovej slobody v roku 1920, ale aj rozhodovacia 

činnosť najvyššieho správneho súdu, ktorý prispieval k vývoju intepretácie spolkovej slobody 

na celom území republiky. 

V zákone č. 121/1920 Sb., ktorým sa uvádza ústavná listina Československej 

republiky, bolo spolkové právo zakotvené nasledovne. 

Svoboda tisku, právo shromažďovací a spolkové: 

§ 113 (1) Svoboda tisku, jakož i právo klidně a beze zbraně se shromažďovati a  tvořiti spolky 

jsou zabezpečeny. Jest proto v zásadě nedovoleno podrobovati tisk předběžné censuře. Výkon 

práva spolčovacího a  shromažďovacího upravují zákony. 
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(2) Spolek může  býti rozpuštěn jen, když jeho činností byl porušen trestní zákon nebo veřejný 

pokoj a řád. 

(3) Zákonem mohou se zavésti omezení zvláště pro shromáždění na místech sloužících veřejné 

dopravě, pro zakládání spolků výdělečných a pro účast cizinců v politických spolcích. Tímto 

způsobem může se stanoviti, jakým omezením podléhají zásady předcházejících odstavců za 

války nebo tehdy, vypuknou-li uvnitř státu události ohrožující zvýšenou měrou republikánskou 

státní formu, ústavu nebo veřejný klid a pořádek.  

§ 114 (1) Právo spolčovací k ochraně a podpoře pracovních (zaměstnaneckých) a 

hospodářských poměrů se zaručuje. 

Až do roku 1951 platili na území Československa rakúske a uhorské právne predpisy 

upravujúce spolkové právo, a to rakúsky zákon č. 134/1867 r. z., o spolčovacom práve a 

nariadenia (obežníky) uhorského ministra vnútra vo veciach práva spolčovacieho 

a zhromažďovacieho.
100

 Nový spolkový a zhromažďovací zákon prijatý nebol a vychádzalo sa 

predovšetkým z pôvodnej rakúskej a uhorskej právnej úpravy.
101

 

Pre spolkové právo v Československej republike po roku 1918 platili nasledovné 

pravidlá: sloboda zakladania spolkov; dobrovoľnosť a vnútorná autonómia spolkov; spolky 

vznikali na princípe liberality a na svoju činnosť potrebovali aprobáciu príslušným štátnym 

orgánom; neprípustnosť vytvárania spolkov so zbraňami; výkon spolčovacieho práva 

podliehal zákonnej úprave (rakúsky spolkový zákon) a úprave nariadení ministerstva vnútra (z 

čias Uhorska); možnosť zásahu štátu do života spolku a jeho rozpustenie v prípade 

nedovolenej činnosti spolku - ak bol porušený trestný zákon alebo verejný pokoj a poriadok.  

Pre spolkové prostredie na Slovensku bol vznik Československa veľkou zmenou. Idea 

maďarizácie, ktorá v uhorskom období umožňovalo vytvárať národnostné spolky 

nemaďarské, teda aj slovenské, len ako literárne alebo vzdelávacie, sa stala minulosťou. 

Československý národ sa stal v zmysle politickom štátotvorným národom
102

.  
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Úradné rozpustenie spolku aj dobrovoľné rozpustenie sa zverejňovalo v úradnom 

vestníku, ktorým bol na základe vyhlášky vlády č. 4/1919 Sb. z. a n., ustanovený Úradný list 

Československej republiky. 

Zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. v § 17 definoval protištátne združovanie. 

Išlo o spolky, ktoré svojím účelom sledovali podvracanie samostatnosti, ústavnej jednoty 

alebo demokraticko-republikánskej formy štátu, resp. o tajné spolky, ktoré síce predstierali 

iný účel, ich skutočný však bol definovaný ako nepriateľský voči štátu. Takto sa rozšírila 

definícia nedovolených spolkov, teda spolkov, ktoré porušovali ústavu a právny poriadok 

štátu. Trestné bolo založenie tajnej organizácie, ktorej účelom bolo podvracať samostatnosť, 

ústavnosť alebo demokraticko-republikánsku formu štátu, ale aj vedomá účasť v nej alebo 

hmotné či iné podporovanie takéhoto združenia alebo jeho členov v podvratných aktivitách.  

K prvej právnej úprave politických strán v Československu došlo v roku 1933. 

Zaviedla sa povinnosť zmeny názvu spolku, ak súvisel s rozpustenou politickou stranou. 

Zákon č. 201/1933 Sb., o zastavovaní činnosti a o rozpúšťaní politických strán, určil 

povinnosť spolku (ale aj inému združeniu, spoločnosti alebo inému útvaru), ak používal 

v označení názov politickej strany, ktorej činnosť bola zastavená alebo došlo k jej 

rozpusteniu, názov zmeniť v lehote určenej mu okresným (štátnym policajným) úradom alebo 

zemským úradom. Bolo prijaté aj vykonávacie vládne nariadenie č. 202/1933 Sb. z. a n., 

ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o zabavení, úschove a správe majetku politických 

strán, ktorých činnosť bola zastavená alebo ktoré boli rozpustené, a o opatreniach, aby tento 

majetok neunikol zabaveniu.
103

 Prvá komplexná právna úprava politických strán na území 

Československa je až z roku 1938.
104

 

Čo sa týka príslušných orgánov vo veciach spolkov, na Slovensku bol príslušným 

orgánom minister s plnou mocou pre správu Slovenska a župani. V roku 1928 bolo župné 

zriadenie na Slovensku zrušené, Slovensko bolo vyhlásené za jednu krajinu, na čele 

                                                                                                                                                         
Slovákov stáli samotné základy štátu. Z tohto hľadiska je pochopiteľné, že idea československej národnej jednoty 

sa stala hlavnou ideou kultúrnej politiky Československa. Po upevnení zahraničnopolitického postavenia 

Československa a konsolidácii vnútorných pomerov už splynutie Čechov a Slovákov nemalo význam a nebolo ani 

politickým cieľom. Ostalo však cieľom oficiálnej kultúrnej politiky, v ktorej sa držalo so všetkou vehemenciou 

nacionalistickej rétoriky“. Orosová, M.: Kultúrna politika v období prvej Československej republiky 

a kompetencie Ministerstva školstva a národnej osvety v oblasti kultúry a národnej osvety, dizertačná práca. 

Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2018, s. 231 
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 Majetok politickej strany, ktorá bola suspendovaná alebo rozpustená, zabavil okresný úrad, tento ho aj 

spravoval, alebo ustanovil na to správcu zo zoznamu správcov konkurznej podstaty a vyrovnacích správcov. Odo 

dňa pozastavenia činnosti alebo rozpustenia politickej strany sa všetky úkony týkajúce sa majetku považovali za 

neplatné, dokonca aj majetkové prevody z posledných šiestich mesiacov sa považovali voči štátu za neúčinné. 
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 Podľa čl. II ústavného zákona zmocňovacieho z 15. 12. 1938 č. 330 Sb. z. a  n., vládne nariadenie č. 355/1938 

Sb. z. a n., o politických stranách 
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s Krajinským úradom v Bratislave a krajinským prezidentom.
105

 Príslušným orgánom vo veci 

spolkov bol na Slovensku krajinský úrad v Bratislave, pre zem Podkarpatoruskú krajinský 

úrad v Užhorode. 

Na Slovensku po vzniku Československa pôsobili spolky, ktoré možno rozdeliť do 

nasledovných skupín:
106

 

a) náboženské, najmä: katolícke a evanjelické, pravoslávne, gréckokatolícke a židovské, 

b) dobročinné, pohrebné, vzájomne podporné, bytové (mohli prevádzkovať aj internáty), 

c) spolky národné, kultúrne a vedecké: Matica slovenská, Živena, Slovenská liga, spolky 

muzeálne, vedecké a umelecké, spevácke a hudobné, spolky divadelných ochotníkov, 

Združenie vysokoškolsky vzdelaných žien, spolky filatelistické, Slovenský šachový 

zväz, Klub slovenských turistov a lyžiarov, 

d) spolky pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva: spolky vinohradnícke, včelárske, pre 

chov ošípaných, pre chov domácej zveri, Zväz pasienkových spoločenstiev, Slovenská 

ovocinárska spoločnosť, Zväz loveckých ochranných spolkov, Zväz slovenských 

pestovateľov tabaku, Zväz ľanárov a konopárov, Zväz spolkov chovateľov poštových 

holubov, 

e) spolky hasičské, 

f) spolky združujúce vojenských vyslúžilcov: Združenie slovenských legionárov, 

Združenie slovenských dobrovoľníkov z r. 1918-1919, Zväz vyslúžilých vojakov a 

frontových bojovníkov gen. M. R. Štefánika, 

g) športové spolky. 

 

  Totalitné tendencie prítomné v mnohých štátoch Európy pred polovicou 20. storočia 

sa prejavili aj v Slovenskej republike. Odklon od slobodnej súťaže politických síl sa zakotvil 

priamo do ústavy. Výnimočnú pozíciu získala Hlinkova slovenská ľudová strana.
107

  

Spolková činnosť sa postupne obmedzila na štátom preferovanú. Monopol vládnucej 

štátostrany, bez kontroly opozíciou, mal svojú zákonnú úpravu z roku 1939 a 1942 – zákon 
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 Z. č. 125/1927 Sb. z. a n. o organizácii politickej správy 
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 Podľa prílohy nariadenia SNR č. 51/1945 Sb. n. SNR z 25. 05. 1945, o rozpustení a zakladaní spolkov, podľa 

ktorého boli rozpustené všetky spolky na území vrátenom z Maďarska; na ostatnom území Slovenska boli 

rozpustené všetky spolky okrem tých, ktoré boli uvedené v prílohe nariadenia.  
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 Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z., o Ústave Slovenskej republiky, § 58 (1) Slovenský národ zúčastní sa štátnej 

moci prostredníctvom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty). (2) Podrobnosti 

o vzniku, složení a právomocí orgánov strany určuje osobitný zákon. § 59 (1) Národnostná skupina sa zúčastní 

štátnej moci prostredníctvom svojej registrovanej politickej strany, ak ona môže byť pokladaná za predstaviteľku 

politickej vôle celej národnostnej skupiny. 
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o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (HSĽS).
108

 V tomto období možno hovoriť o narušení 

kontinuity rozvoja občianskej spoločnosti a vývoja spolkového života. Monopolné postavenie 

na Slovensku mala Hlinkova slovenská ľudová strana. Táto politická strana ustanovila 

ústredne spoločenských organizácií Hlinkovu gardu a Hlinkovu mládež ako svoje stranícke 

pobočky, do ktorých sa museli povinne združiť existujúce organizácie. Rozpustené boli 

združenia slobodomurárske, polovojenské, telovýchovné, neskôr židovské. Odborové 

organizácie sa zlúčili do ústredne Slovenská pracujúca pospolitosť.  

Obnovenie Československa a povojnové obdobie na našom území prinieslo novú 

etapu vo výkone spolkového práva. Obdobie bolo poznačené vysporiadaním sa s fašistickými 

elementmi a budovaním ľudovodemokratického zriadenia. Nariadením SNR č. 51/1945 Sb. n. 

SNR z 25.5.1945, o rozpustení a zakladaní spolkov, boli rozpustené všetky spolky na území 

vrátenom z Maďarska. Na ostatnom území Slovenska boli rozpustené všetky spolky okrem 

tých, ktoré boli uvedené v prílohe nariadenia. V pochybnostiach rozhodovalo Povereníctvo 

Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné. Všetky zachované spolky mali povinnosť do 6 

mesiacov upraviť svoje stanovy tak, aby neobsahovali fašistické, protiľudové 

a protidemokratické snahy a aby zodpovedali vtedajším ľudovodemokratickým pomerom. 

Upravené stanovy schvaľovalo Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné 

prostredníctvom okresného národného výboru.  Nepredložením stanov bol spolok považovaný 

za rozpustený. Nové spolky mohli vzniknúť so schválením Povereníctva Slovenskej národnej 

rady pre veci vnútorné. Tento orgán na seba prebral vo veciach spolkových kompetencie 

ministerstva vnútra.  

Odbory sa zjednotili. V roku 1946 vzniklo zo zákona Revolučné odborové hnutie 

(ROH), stalo sa právnym nástupcom Ústřední rady odborů Praha a Ústredia odborových 

sväzov Bratislava a prevzalo majetok predošlých odborových organizácií, ako aj zájmových 

združení národnostných skupín a záujmových zložiek Deutsche Partei, Kraft durch Freude, 

Deutsches Heimatswerk a Magyar Nemzeti Párt, rozpustených v roku 1944 a 1945.
109

 

Socialistické obdobie slobodu združovania potlačilo. V ústave z 1948 i 1960 bolo 

síce spolkové či združovacie právo zakotvené a malo aj svoju zákonnú úpravu. Nebolo  

realizované vo svojej podstate ako garant občianskej slobody. Jeho realizácia slúžila ako 

ďalšia platforma boja proti tzv. buržoáznym prežitkom. Nový typ spolkov – dobrovoľné 

organizácie alebo spoločenské organizácie - boli budované na zásadách jednotnosti 

a masovosti, takto sa upevňovala štátna moc a presadzovala jednotná stranícka línia. 
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 Z. č. 245 z 28. 09. 1939 a z. č.  215 z 22. 10. 1942. 
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 Z. č. 144/1946 Sb. o jednotnej odborovej organizácii.  
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Združovanie v Československu v roku 1951 dostalo prvý raz spoločnú zákonnú 

i podzákonnú úpravu.
110

 Združovanie v odboroch počítalo s jedinou celoštátnou - jednotnou 

odborovou organizáciou
111

.  

V týchto nových masových organizáciách bolo cieľom podchytiť všetky vrstvy 

obyvateľstva - robotníkov, roľníkov a pracujúcu inteligenciu. Otvorene bolo prvoradé miesto 

vymedzené komunistickej strane a jej ideológii. Prostredníctvom dobrovoľných 

spoločenských organizácií sa budoval nový spoločenský poriadok vlády jednej strany 

a vysporiadaval sa s porazeným predchádzajúcim režimom, demokraciou, pluralizmom 

a inými názormi na usporiadanie spoločnosti.  

Právna úprava a fungovanie dobrovoľných organizácií bola vedená nasledovnými 

základnými zásadami: vytlačiť zo spoločenského života všetko buržoázne; budovať jednotné 

masové organizácie; napĺňať ideu proletárskeho internacionalizmu, podľa ktorého sa síce 

uznávala rovnoprávnosť národov a pestovanie príslušnosti k svojmu národu, zároveň však šlo 

o budovanie jednoty bez ohľadu na národnosti; cieľom bolo vybudovať a udržiavať niekoľko 

celonárodných organizácií, čím sa myslelo celoštátnych, aby v nich a ich prostredníctvom 

mohol pôsobiť jednotný stranícky vplyv (vplyv komunistickej strany).  

Socialistický prístup staval na jednote robotníkov – v Revolučnom odborovom hnutí, 

na jednote pracujúcich v poľnohospodárstve – jednotné zväzy roľníkov, na jednote výchovy 

mládeže – Československý zväz mládeže, na jednote v oblasti telovýchovy – Sokol, neskôr 

Československý zväz telesnej výchovy. Zahraničnopolitickú orientáciu Československa 

prostredníctvom dobrovoľnej organizácie mal upevňovať Zväz československo-sovietskeho 

priateľstva. 

Oblasť združení bola v socialistickom období klasifikovaná Řehůřkom.
112

 Za 

zastrešujúci pojem použil občianske združenia
113

 a vyčlenil v ňom tri podskupiny. 

Za najdôležitejšiu množinu subjektov označil spoločenské organizácie. Považoval ich za 

organizácie nového, socialistického typu, ktoré mali pre štát najväčší význam, napríklad 
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 Zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach, vykonávacími vyhláškami k nemu 

boli vyhláška ministra vnútra č. 320/1951 Ú. l. a vyhláška č. 348/1951 Ú. v., o dobrovoľných organizáciách 

a zhromaždeniach, v znení vyhlášky ministra vnútra č. 158/1957 Ú. l. 
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 Ústava 9. mája: § 25 (1) K zajištění svých práv mohou se zaměstnanci sdružovat v jednotné odborové 

organisaci a mají právo hájit své zájmy jejím prostřednictvím. (2) Jednotné odborové organisaci se zaručuje 

široká účast na kontrole hospodářství a při řešení všech otázek týkajících se zájmů pracujícího lidu. (3) V 

jednotlivých závodech a úřadech zastupuje zájmy zaměstnanců jednotná odborová organisace a její orgány.  
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 Řehůřek, M.: Společenské organizace v Československu. Praha : Nakladatelství  Svoboda, 1985, s. 41, 43, 45, 
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 Řehůřek citoval Jampolskú – объединение граждан - (Jampolskaja, C. A.: Obščestvennyje organizacii 

v SSSR. Moskva, 1972, s. 14) a rozhodol sa pre všeobecné pomenovanie občianske združenia, ktoré zahŕňajú 

všetky typy spoločenských organizácií. Řehůřek, M.: Společenské organizace v Československu. Praha : 

Nakladatelství  Svoboda, 1985, s. 59, 61, 93 
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Revolučné odborové hnutie, Socialistický zväz mládeže, Československý zväz žien. Boli 

súčasťou Národného frontu Československa, alebo neskôr Národného frontu Českej 

socialistickej republiky alebo Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, a to popri 

politických stranách (vedúcu úlohu mala komunistická strana a relatívne formálne existovali 

ešte štyri politické strany).
114

 Boli to organizácie s masovým členstvom a celospoločenského 

záujmu. Spoločenské organizácie boli budované na princípoch demokratického centralizmu 

a prejavovali sa v nich podstatné vertikálne a horizontálne vzťahy. Účasť občana na činnosti 

niektorej spoločenskej organizácii sa považovala za jeho aktívny politický prejav.  

Za politicky menej závažné Řehůřek považoval združenia, pričom išlo o kultúrne, 

technické, vedecké a iné združenia a nepripisovala sa im politická závažnosť, aj ich 

organizácia bola voľnejšia, najčastejšie šlo o jednostupňovú inštitúciu. K občianskym 

združeniam radil aj tretiu skupinu subjektov, a to družstvá. Družstvá považoval za 

združovacie inštitúcie s ekonomickými cieľmi a v ekonomickej oblasti družstvám zodpovedal 

osobitný typ socialistického vlastníctva, teda družstevné vlastníctvo.
115

 Družstevné 

organizácie sa delili na jednotné roľnícke družstvá, výrobné, spotrebné a bytové družstvá 

a záujmové družstevné združenia. 

Zásada oddelenosti združení od štátu bola v tomto období modifikovaná 

najvýraznejšie. Po roku 1948 boli niektoré dobrovoľné organizácie vytvorené priamo 

zákonom, boli na ne prenášané niektoré úlohy štátu a štátne orgány mohli zasahovať do ich 

vnútorného života. Šlo o organizácie štátom organizované, ale aj podporované a, čo nemožno 

vynechať, aj financované. Išlo o Československý zväz telesnej výchovy (zákon č. 68/1956 

Sb., o organizácii telesnej výchovy), Český a Slovenský poľovnícky zväz (zákon č. 23/1962 

Sb., o poľovníctve), Český a Slovenský rybársky zväz (zákon č. 102/1963 Sb., o rybárstve), 

Československý zväz požiarnej ochrany (zákon SNR č. 126/ 1985 Zb., zákon ČNR č. 

133/1985 Sb.), Zväz pre spoluprácu s armádou (zákon č. 40/1961 Sb., o obrane ČSSR), 

                                                 
114

 V Národnom fronte ČSSR, ČSR a SSR boli združené (k 01. 01. 1984): Komunistická strana Československa, 

Československá strana socialistická (pôs. len v ČSR), Československá strana lidová (pôs. len v ČSR), Strana 
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zväz mládeže, Československý zväz žien, Zväz družstevných roľníkov ČSSR, Zväz československo-sovietského 

priateľstva, Československý zväz telesnej výchovy, Zväz pre spoluprácu s armádou, Československý zväz 

protifašistických bojovníkov, Zväz požiarnej ochrany ČSSR, Československý červený kríž, Československá 

vedeckotechnická spoločnosť, Socialistická akadémia ČSSR, Zväz invalidov, Československý zväz novinárov, 

Zväz československých filatelistov, Ústredná rada družstev, Kultúrne združenie občanov ČSSR nemeckej 

národnosti, Poľský zväz kultúrne osvetový (pôsobil v Severomoravskom kraji); len na Slovensku pôsobili: 

Slovenský zväz výrobných družstev, Slovenský zväz spotrebných družstiev, Slovenský zväz bytových družstev, 

Slovenský zväz drobných chovateľov, Slovenský zväz včelárov, Slovenský zväz záhradkárov, Slovenský 

rybársky zväz, Slovenský poľovnícky zväz; Řehůřek, M.: Společenské organizace v Československu. Praha : 

Nakladatelství  Svoboda, 1985, s. 265 a nasl. 
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 Družstvá vznikali na základe z. č. 109/1964 Sb. Hospodársky zákonník a z. č. 122/1975 Zb. 

o poľnohospodárskom družstevníctve 
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jednotné roľnícke družstvá a Český a Slovenský zväz družstevných roľníkov, (zákon č. 

90/1988 Sb., o poľnohospodárskom družstevníctve).  

Základné zásady slobody združovania v našom priestore fungujú od druhej polovice 

19. storočia. Najvýraznejšie obmedzenie slobody združovania predstavuje obdobie rokov 

1939 - 1945 a (1945) 1948 - 1989.  

O nezávislých združeniach a spolkoch v období socializmu nebolo možné uvažovať, 

skutočne nezávislé politické a spoločenské myslenie a činnosť sa mohli prejavovať len v 

ilegálnej spoločenskej aktivite (vydávanie samizdatov, tajné krúžky) a v opozičnej, 

disidentskej aktivite (petície, informovanie prostredníctvom zahraničného rozhlasového 

vysielania). Na Slovensku, podobne ako v Poľsku, morálnou a politickou oporou opozície 

stala katolícka cirkev. Ďalšie ohniská občianskej nespokojnosti na Slovensku sa vytvorili v 

rámci ekologického hnutia, ktoré reagovalo na devastáciu prírodných zdrojov, ale aj širšieho 

životného prostredia vrátane ochrany ľudských práv a slobôd. Tým sa dotýkalo aj systému, 

ktorý tento stav zapríčinil. Včlenenie aktivít do rámca legálnej organizácie Slovenský zväz 

ochrancov prírody a krajiny (SZPOK), ktorý pracoval od roku 1969, umožnilo kombináciu 

legálnosti s nezávislosťou.
116
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4. kapitola – Občianske združenia 

4.1. Slobodná právna úprava – zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov – návrat k funkčnej občianskej spoločnosti 

Od podstatnej spoločenskej zmeny v našich štátoprávnych dejinách, ktorá sa odohrala 

v roku 1989, uplynulo už 30 rokov. Rok 1989 priniesol zásadnú zmenu v celej spoločnosti, čo 

sa prejavilo aj v úprave občianskych a politických práv. Snaha budovať demokratický 

a právny štát priniesla okrem iného aj možnosť opätovného návratu k funkčnej občianskej 

spoločnosti. Vzory sme mali v období predsocialistickom, predovšetkým 

v prvorepublikovom, no vzory k nám prichádzali aj zo západného zahraničia.  

Ukončenie socialistického obdobia sprevádzali zmeny v oblasti občianskej 

spoločnosti. V novembri 1989, ešte v období Československa, bola z ústavy odstránená 

vedúca úloha komunistickej strany, čo pre politický system znamenal návrat k systému 

politického pluralizmu. V roku 1990 bol prijatý zákon o združovaní občanov, ktorý garantuje 

slobodný vznik i existenciu združení osôb a upravuje podmienky registrácie i zániku združení 

a odborov. V súčasnosti je to už 30 rokov platný právny predpis, ktorý upravuje relatívne 

široký a slobodný právny priestor pre občianske združenia, azda naslobodnejší medzi rôznymi 

typmi mimovládnych neziskových organizácií. 

Po rozdelení Československa a vzniku dvoch samostatných republík v roku 1993, 

Slovenskej republiky a Českej republiky, vývoj občianskej spoločnosti sa uberal obdobne v 

oboch republikách.  

V Slovenskej republike existuje hlboká úcta k slobodnej občianskej spoločnosti, ktorá 

je istým spôsobom protikladom usporiadania spoločnosti v období socializmu. Socialistické 

obdobie totiž fungovalo na favorizovaní jednej politickej strany, jednej odborovej organizácie 

a na favorizovaní niekoľkých celoštátnych organizácií, a to združení osôb, kde bola združená 

napr. mládež, športové organizácie, inštitucionalizované priateľstvo voči ZSSR. Týmto 

organizáciám sa pripisovala aj úloha štátotvorných subjektov, resp. lojálnych subjektov voči 

štátu, prostredníctvom ktorých sa presadzovala štátna politika. „Socialistický štát bol (...) 

modelom, v ktorom štát disponoval veľkými možnosťami a rozsiahlymi vplyvmi na spoločnosť, 

čím sa občianskej spoločnosti odcudzil a vymkol sa spod jej kontroly“.
117

 Návrat k rozvíjaniu 

občianskej spoločnosti bol prirodzenou cestou, ktorú celkové oslobodenie spoločnosti po roku 

1989 prinieslo. 
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Slobodný priestor sa vytvoril aj pre združenia (organizácie) majetku, a to pre rôzne 

typy právnických osôb, ktoré boli postupne do právneho poriadku zavádzané (tradičné 

nadácie, fondy, aj celkom nové neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 

služby). Tieto združenia majetku však majú nad sebou zákonom určený štátny dohľad s tým, 

že sú povinné predkladať výročné správy do verejnej časti registra účtovných závierok podľa 

zákona o účtovníctve.
118

 Zároveň majú zákonom prednastavený verejnoprospešný účel. 

Občianske združenia v Slovenskej republike možno charakterizovať ako veľmi 

rozšírený spôsob realizácie slobody združovania a plnenia úloh občianskej spoločnosti.  

Prehľad môžu poskytnúť aj nasledovné čísla. K 1.4.2019 bolo na ministerstve vnútra 

zaregistrovaných 56 818 občianskych združení, zaevidovaných 3288 odborových organizácií 

a zamestnaneckých organizácií a 194 organizácií s medzinárodným prvkov.
119

 Mohutný 

nárast je evidentný najmä pri občianskych združeniach, lebo v roku 2011 ich bolo 

registrovaných približne 33 000, v roku 2012 približne 34 500. Aj pri odborových 

organizáciách, ktoré predstavujú pluralitu odborového organizovania, ide o postupný nárast, 

lebo v roku 2015 ich bolo vyše 2 500. 

Môžme doplniť aj čísla politických strán. V aktuálnom zozname na webovom sidle 

ministerstva vnútra ich je registrovaných 161. Z toho 96 z nich má pri názve označenie “v 

likvidácii”.
120

 

Záujmových združení právnických osôb je aktuálne zaregistrovaných 1239.
121

 

Ak by sme sa pozreli aj na čísla združení majetku, teda právnických osôb z okruhu 

mimovládnych neziskových organizácií, nadácií bolo k 1.4.2019 registrovaných na Slovensku 

1206, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 3829 a 

neinvestičných fondov 757.
122
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Organizácie občianskej spoločnosti nie sú monitorované štátom ohľadom početnosti 

občianskeho zapojenia. Občianska participácia sa prejavuje aj mimo inštitucionalizované 

formy, teda môže ísť o aktivity jednotlivcov, aktivity rôznych názorových platforiem 

neformálne združených jednotlivcov, k tomu aj inštitucionalizované - aktivity jednotlivých 

právnických osôb z prostredia občianskej spoločnosti. Nie je možné určiť, koľko ľudí je 

ativizovaných v takýchto aktivitách. Odhady sa rôznia, zapojenosť populácie v občianskych 

aktivitách sa odhaduje niekde medzi 5 – 20 %. V zásade však možno konštatovať, že súčasná 

spoločenská atmosféra pôsobí povzbudzujúco pre občiansku spoločnosť a na občiansku 

participáciu. 

Niektoré subjekty občianskej spoločnosti majú priamo ambíciu spolupodieľať sa na 

tvorbe politiky štátu, napríklad kontrolovať dodržiavanie základných práv a slobôd, chrániť 

zásady demokracie a právneho štátu, podporovať pluralitnú spoločnosť a strážiť legislatívne 

prostredie. Pokiaľ sú na to zdrojovo dobre vybavené odborným personálom, sú aj schopné 

odkomunikovať svoje témy s orgánmi štátu alebo verejnej správy. Tieto subjekty sú schopné 

podľa svojej odbornosti komunikovať aj s univerzitným prostredím a prostredím štátu a vlády 

a zároveň vedia podnietiť odbornú diskusiu v jednotlivých témach, prípadne sa takejto 

diskusie zúčastniť. Sú schopné analyzovať navrhované politické riešenia, legislatívne návrhy 

a aj vhodne do nich zasahovať. Dokonca vedia podávať vysoko kvalifikované návrhy na 

zmeny v legislatívnej úprave, prípadne vedia pripraviť kvalifikované návrhy opatrení alebo 

reforiem. Takáto práca niektorých subjektov občianskej spoločnosti je však vysoko 

špecializovaná a len ťažko je ju možné realizovať ako dobrovoľnú voľnočasovú aktivitu. 

Vysoká odbornosť predpokladá profesionalizáciu, teda iba exkluzívne prostredie niektorých 

organizácií občianskej spoločnosti si vie zadovážiť odbornú prácu špecialistov dlhodobo sa 

venujúcich príprave rôznych analýz a expertíz. Prirodzene, do diskusie sa zapájajú aj 

s názormi vyhranenenými, preferujúcimi iba rozvoj niektorej oblasti, podľa vlastných 

preferencií a záujmov, bez ohľadu na širší kontext, akokoľvek, diskusia je v zásade otvorená. 

Napriek stále väčším snahám o zvyšovanie zaangažovanosti občianskej spoločnosti do 

verejného priestoru i do verejnej politiky a zvýrazňovaním občianskej patricipácie, je 

potrebné si uvedomiť, že občiansku spoločnosť nie je vhodné merať výlučne týmto kritériom. 

Primárna úloha organizácií občianskej spoločnosti nie je spolupráca s orgánmi štátu alebo s 

orgánmi verejnej správy, prípadne s orgánmi územnej samosprávy (obce a vyššie územné 

celky). Primárna úloha subjektov občianskej spoločnosti je napĺňať na báze dobrovoľnosti a 

samosprávy dovolené aktivity podľa vlastných ambícií. Je však tradičná súčasť takýchto 
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subjektov, že ich úlohy sa prekrývajú s úlohami štátu, najmä v oblasti sociálnej, charitatívnej, 

zdravotnej, ochrany životného prostredia, ochrany pred požiarmi, ochrany kultúrnych 

pamiatok, podpory umenia a vzdelanosti, no aj v iných oblastiach. Niektoré subjekty 

občianskej spoločnosti sa dokonca usilujú strážiť vykonávanie úloh štátom, a to 

upozorňovaním na rôzne nedostatky, napríklad na kurupciu, prípadne apelujú na zvyšovanie 

garancií dodržiavania základných práv a slobôd zo strany štátu. Mnohé subjekty sa venujú 

ochrane rôznych menšín a ich inklúzii. Niektoré subjekty občianskej spoločnosti priamo plnia 

aj verejné úlohy, lebo sú na to splnomocnené osobitným zákonom. Napríklad poľovnícke 

združenia, rybárske združenia, dobrovoľné požiarne združenia, alebo aj športové organizácie, 

organizácie Červeného kríža, subjekty poskytujúce sociálne služby. Súkromnoprávne 

organizácie majetku majú zákonom určený verejnoprospešný účel (nadácie, neinvestičné 

fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby).  

Niektoré subjekty občianskej spoločnosti práve naopak - nemajú ambície zúčastňovať 

sa na správe vecí verejných, ale ich činnosť je zameraná výlučne dovnútra daného subjektu. 

Takýmto príkladom sú najčastejšie občianske združenia alebo záujmové združenia 

právnických osôb. Pre tieto subjekty je prvoradým cieľom saturovať potreby svojich členov. 

Združenia osôb však pôsobia v celej škále účelov, nasmerovaných dovnútra, ale aj čiastočne 

alebo celkom nasmerovaných navonok.  

 V Slovenskej republike je konzultácia štátu s organizáciami občianskej spoločnosti 

inštitucionálne zabezpečená na úrovni splnomocnenca Vlády Slovenskej republiky pre 

rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Od roku 

2012 je vytvorená Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne organizácie. Ide o 

stály odborný, poradný, koordinačný a konzultatívny orgán vlády v oblasti rozvoja občianskej 

spoločnosti na Slovensku.
123

 Tento orgán hodnotí dosiahnuté výsledky a iniciatívne 

navrhuje riešenia v konkrétnej oblasti. Rada je koncipovaná tak, aby svojím pôsobením 

prispela k posilneniu participatívnej demokracie v spoločnosti, aby prijímané vládne materiály 

v oblasti verejnej politiky boli nielen účinné, spravodlivé a demokratické, ale aj prijímané so 

širokým konsenzom vládneho a mimovládneho sektora a zároveň aby ich napĺňanie bolo 
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kontrolované občianskou spoločnosťou. Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie je 

zložená zo zástupcov verejnej správy a mimovládnych organizácií.
124

  

Úlohou Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie je sústrediť, 

prerokovať a prostredníctvom svojho predsedu, resp. podpredsedov predkladať vláde návrhy, 

uznesenia a stanoviská týkajúce sa rozvoja občianskej spoločnosti, mimovládnych 

neziskových organizácií a vzťahujúce sa k vytváraniu vhodného prostredia pre ich existenciu 

a činnosť. Rada vo svojej pôsobnosti najmä spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými 

orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej a 

verejnej správy, vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami a predkladá im 

podnety, návrhy a odporúčania; predkladá vláde návrhy týkajúce sa koncepcií v oblastiach 

rozvoja mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti, návrhy jednotlivých 

opatrení a podnety na zlepšovanie rozvoja mimovládnych neziskových organizácií a 

občianskej spoločnosti, a to z vlastnej iniciatívy alebo v rámci úloh, ktoré jej vláda uložila; 

prerokováva návrhy a správy o implementácii Akčných plánov Koncepcie rozvoja občianskej 

spoločnosti a Iniciatívy za otvorené vládnutie, vyhodnocuje ich napĺňanie; predkladá 

iniciatívne návrhy na ich aktualizácie a pripravuje v spolupráci so splnomocnencom pre 

rozvoj občianskej spoločnosti návrhy na nové akčné plány na nasledujúce obdobie; zaujíma 

stanoviská a prijíma uznesenia k návrhom zákonov a iným všeobecne záväzným právnym 

predpisom, ako aj vládnym, rezortným a ďalším opatreniam nelegislatívnej povahy, ktoré 

môžu mať dosah na súčasný stav alebo rozvoj mimovládnych neziskových organizácií a 

občianskej spoločnosti; zaujíma a zverejňuje stanoviská k aktuálnym otázkam v oblasti 

rozvoja mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti; v tejto súvislosti 

môže ako celok alebo prostredníctvom svojich členov vyžadovať informácie a stanoviská od 

ústredných orgánov štátnej správy, od ostatných orgánov štátnej správy a od organizácií a 

inštitúcií podriadených orgánom štátnej správy; predkladá návrhy na obsadenie funkcie 

splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Rada vlády Slovenskej Republiky má v štatúte určenú pôsobnosť spolupracovať 

s Národnou radou Slovenskej republiky a jej výbormi pri zvyšovaní participácie 

mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti na legislatívnej činnosti 

parlamentu v oblastiach, ktoré súvisia s jej činnosťou
125

. 
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Rada má pravidelné stretnutia niekoľkokrát ročne a zo zápisníc z pracovných rokovaní 

je zrejmé, že sa venuje aktuálnym témam a ich riešeniam, teda ide o funkčnú platformu.
126

 

 

Možno konštatovať, že rola občianskych združení v priestore občianskej spoločnosti je 

podstatná. Napokon slobodný priestor občianskej spoločnosti otvoril zákon č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov, ktorý ako prvý umožnil vznik nových subjektov operujúcich 

v priestore dovoleného. Takto začali ako prvé inštitucionalizované formy občianskej 

spoločnosti v ponovembrovom období vznikať a fungovať občianske združenia. 

Občianske združenia dodnes požívajú najväčšiu mieru právnej slobody v priestore 

občianskej spoločnosti. Občianske združenia nepodliehajú žiadnej vykazovacej povinnosti 

voči štátu. Čo sa týka ich povinností, podliehajú všeobecným predpisom daňovým a 

účtovným. Okrem toho nemusia nikomu vykazovať svoju činnosť, ani členskú základňu, ani 

prehľad finančných, ani iných tokov. Nemusia mať svoje webové stránky. Najnovšia právna 

úprava však istý prvok zverejňovania priniesla. Do verejnej časti registra mimovládnych 

neziskových organizácií občianske združenia vkladá svoje stanovy a aj webové sídlo, ak ho 

má zriadené. Okrem toho všetko, čo občianske združenie o sebe zverejňuje, je na jeho 

zvážení. Aj proces registrácie patrí k relatívne jednoduchým a časovo nenáročným. 

O slobodnom priestore občianskej spoločnosti svedčí aj fakt, že sloboda združovania 

nie je ničím podmieňovaná - niet predpisovania aktívnej účasti určenému okruhu 

obyvateľstva v určenej oblasti formou združenia. Niet celoštátne organizovaných a centrálne 

riadených združení ani odborov. Osobitný spôsob evidencie sa však viaže na politické strany 

a hnutia, ktoré plnia určené úlohy v štáte a ktorým zákon ukladá povinnosti notifikačného 

charakteru a ktoré voči štátu musia plniť. 

Na druhej strane, istý posun sledujeme. „[O]d schválenia legislatívnych aktov,  

prostredníctvom ktorých sa na našom území ustanovili základy novej demokratickej úpravy 

združovacieho práva (v súčasnosti už neplatného zákona č. 15/1990 Zb. o politických 

stranách a viackrát novelizovaného, ale stále platného  zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov) uplynulo už takmer 30 rokov, pričom  odborná, laická, ale i politická diskusia 

o obsahu tohto ústavou garantovaného základného práva prebieha v podstate permanentne. 

Zvlášť v ostatnom čase táto diskusia nadobudla opätovne akceleráciu, a to predovšetkým 
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„vďaka“ atakom niektorých relevantných politických síl na aktivity viacerých mimovládnych 

organizácií, ktoré boli a sú primárne zamerané na kultiváciu demokratického politického 

prostredia. Žiada sa tiež poznamenať, že obdobná spoločenská diskusia o problémoch 

súvisiacich s právnou úpravou a praktickým uplatňovaním združovacieho práva prebieha aj 

v ostatných postkomunistických štátoch, pričom legislatívne zmeny z ostatného obdobia 

charakterizuje nielen úsilie o precizáciu právnej regulácie (v ostatných rokoch zamerané 

najmä na zvýšenie transparentnosti financovania a činnosti subjektov združovacieho práva), 

ale v niektorých štátoch (napr. Maďarsko) aj snahy o reštrikčné zásahy do pôvodne 

veľkorysej úpravy združovacieho práva (zvlášť orientované na niektoré občianske združenia 

a spolky), ktoré majú výrazný politický podtón.“
127

 

 

4.2. Občianske združenie – označenie typu právnickej osoby 

Právna úprava v oblasti združovania používala pojem spolok a spolčovacie právo,  

právo spolčovať sa, spolkové právo. Bolo tomu tak od druhej polovice 19. storočia až do 

obdobia po druhej svetovej vojne. Až socialistický zákon č. 68/1951 Zb. zmenil terminológiu, 

začal používať dobrovoľné organizácie, neskôr sa zaužívali spoločenské organizácie, alebo 

dobrovoľné spoločenské organizácie. Pojem spolok sa používal už len pre subjekty z 

predchádzajúceho režimu, najneskôr však vzniknuté pred 1.10.1951. Používal sa viac pojem 

združovacieho práva, ale aj spolčovanie.  

Dnešný najčastejšie používaný pojem je občianske združenie.  

Tvorcovia zákona o združovaní občanov z roku 1990 (z. č. 83/1990 Zb.) odôvodnili 

použitie nového pojmu občianske združenie tým, že návrat k pojmu spolok nebol 

najvhodnejší, lebo už znel mierne archaicky a pojem dobrovoľná organizácia bol 

zdiskreditovaný režimom 1948 – 1989. Navyše pojem spolčenie a spolčiť sa bol zároveň 

vyjadrený aj v trestno-právnych predpisoch, napríklad v rámci prípravy na trestný čin, či 

priťažujúcej okolnosti. Zákon priznal pluralizmus v pojmoch: „občania môžu zakladať spolky, 

spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie 

(ďalej len „združenia") a združovať sa v nich.“
128

  

Takto vznikli dve legislatívne skratky – občianske združenia a združenia, pričom 

združenia sa chápu ako spoločný pojem pre občianske združenia a odbory. Prax však ustálila, 

že občianske združenia je najčastejšie používaný pojem pre tento typ právnickej osoby. 

                                                 
127

 Orosz, L.: Recenzný posudok na vedecký zborník. In: Gajdošová, M., Košičiarová, S. (eds.): Sloboda 

združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Trnava: Typi universitatis tyrnaviensis, 2019 
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Naďalej sa však v názve toleruje akékoľvek vyjadrenie, dokonca ani nemusí mať v sebe slovo 

združenie, spoločnosť, hnutie, klub, asociácia, federácia, spolok. V praxi sa používajú rôzne 

názvy, ktoré vôbec nenaznačujú právnu formu. Môže ísť o názov združenia napr. Deti slnka, 

Pod Slavínom a iné. Dokonca stále nie je povinnosť občianskeho združenia mať v názve 

označenie „občianske združenie“. Pre porovnanie s Českou republikou, od roka 2014 je 

účinný Občiansky zákonník, ktorý celú oblasť združení začlenil do časti o osobách a priradil 

im jednotný názov spolky, pričom aj v názve sa to musí zaznačiť. Zjednocovanie 

v terminológii občianskych združení naznačuje zákon o registri mimovládnych neziskových 

organizácií z roku 2018, pretože uvádza pre tento typ právnickej osoby výslovne občianske 

združenia. 

Pre odbory, hoci zákon ich podradiť pod legislatívnu skratku združenia, sa naďalej 

používa označenie odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov. 

Zákonodarca sa v roku 1990 nedotkol zákonov, ktoré upravovali niektoré dobrovoľné 

spoločenské organizácie, teda celoštátne centralizovane organizované subjekty z obdobia po 

roku 1948. Počítalo sa s tým, že nebude politicky únosné, v duchu demokratického 

a právneho štátu, ponechať jednotlivým organizáciám výlučné postavenie v niektorej sfére 

záujmov občanov tak, ako tomu bolo dovtedy.
129

 No ponechali ich neskoršej úprave. Šlo 

predovšetkým o nasledujúce doborovoľné spoločenské organizácie:
130

 Československý zväz 

telesnej výchovy, Český a Slovenský poľovnícky zväz, Český a Slovenský rybársky zväz, 

Československý zväz požiarnej ochrany, Zväz pre spoluprácu s armádou, jednotné roľnícke 

družstvá a Český a Slovenský zväz družstevných roľníkov. Osobitné postavenie mal a má 

Československý červený kríž, pretože je výsledkom dohôd v oblasti medzinárodného práva.  

Právnu úpravu združovania v socialistickom období bolo nevyhnutné po roku 1989 

nahradiť novou úpravou, ktorá združovanie uchopí z iného zorného uhla. Predovšetkým bolo 

potrebné zo združovania odstrániť ideologickú previazanosť na upevnenie ľudovo-

demokratického zriadenia a podporu výstavby socializmu. Tiež bolo potrebné odstrániť 

povoľovací systém pri zakladaní nového subjektu, ktorý bol postavený na voľnej úvahe 

správneho orgánu. Napokon bolo potrebné odpútať ťažisko záujmových aktivít občanov 

z masových celoštátnych organizácií na nové subjekty plne slobodného, doborovoľného, 

samosprávneho a autonómneho typu, oddelené od štátu.  

                                                 
129

 Dôvodová správa návrhu zákona o združovaní občanov, zákon č. 83/1990 Zb.; in: Digitálny archív NR SR, 
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4.3. Zákon o združovaní občanov - č. 83/1990 Zb.  

Od 1.5.1990 nadobudol účinnosť demokratický zákon č. 83/1990 Zb., o združovaní 

občanov. Bol prijatý čoskoro po zmene spoločenského režimu, dňa 27.3.1990, spolu so 

zákonom o zhromažďovacom práve (z. č. 84/1990 Zb.) a zákonom o petičnom práve (z. č. 

85/1990 Zb.). V nasledujúcom roku bolo právo slobodne sa združovať zakotvené do Listiny 

základných práv a slobôd (úst. z. č. 23/1991 Zb., čl. 20) a v roku 1992 bolo zakotvené 

v Ústave Slovenskej republike (č. 460/1992 Zb., čl. 29). Zákon o združovaní občanov bol 

prijatý ako československý federálny zákon, následne bol v roku 1993 recipovaný do 

právneho poriadku Slovenskej republiky.  

Zákon o združovaní občanov nastavil nové demokratické podmienky pre realizáciu 

slobody združovania v plnom jej význame.  

Napriek tomu, že zákon hovorí o práve občanov združovať sa, právo slobodne sa 

združovať zakotvené ako politické právo v Ústave Slovenskej republiky sa viaže na každého. 

„Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v 

spolkoch, spoločnostiach, alebo v iných združeniach.“
131

 V roku 1991 Listina základných 

práv a slobôd
132

 zakotvila toto politické právo „pre každého“. Teda minimálne od účinnosti 

tohto ústavného zákona je potrebné vnímať politické právo slobodne sa združovať ako právo 

každého. Viaže sa na občanov, ale aj na cudzincov, ktorí požívajú ľudské práva a základné 

slobody, len ak nie sú vyhradené občanom. Ústava Slovenskej republiky v čl. 52 ods. 3) 

uvádza, že kde sa v doterajších predpisoch používa pojem „občan“, rozumie sa ním každý 

človek, ak ide o práva a slobody, ktoré táto ústava priznáva bez ohľadu na štátne 

občianstvo.
133

  

V roku 2009 sa z pôsobnosti zákona o združovaní občanov vyňali poľovnícke 

združenia, ktoré sa podriadili novej úprave (z. č. 274/2009 Z. z.). V roku 2016 sa v súvislosti 

s trestnou zodpovednosťou právnických osôb zaviedol ďalší spôsob zániku združenia – 

rozhodnutím o zrušení v trestnom konaní. V spojitosti so zavádzaním procesných kódexov 

(CSP, CMP, SSP) bola v roku 2016 vylúčená zo zákona tzv. spolková žaloba. Od roku 2019 
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 čl. 29 ods. 1) Ústavy SR 
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 Ústavný zákon, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon ČSFR, č. 23/1991 Zb., 

účinný od 08. 02. 1991; čl 20 ods. 1) 
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v dôsledku so zavádzaním registra mimovládnych neziskových organizácií vzniklo niekoľko 

nových povinností združeniam a odborom. Posledná zmena tohto zákona nadobudla účinnosť 

v októbri 2020 a týka sa zániku občianskeho združenia, ktorý sa už viaže na výmaz z registra 

a priniesla ďalší spôsob zrušenia občianskeho združenia – vyhlásením konkurzu alebo 

zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu. 

 

Pre porovnanie s Českou republikou, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov tu 

bol platný a účinný do konca roku 2013 a od roku 2014 sa úprava spolkov stala súčasťou 

nového Občianskeho zákonníka. Právo slobodne sa združovať je zakotvené v čl. 20 Listiny 

základných práv a slobôd, ústavného zákona z obdobia federácie z roku 1991 a ktorý bol od 

1.1.1993 prevzatý do ústavného poriadku Českej republiky.  

 

4.4. Základné zásady slobody združovania v občianskych združeniach 

Stručná zákonná úprava (z. č. 83/1990 Zb. má 18 paragrofov a prechodné ustanovenia) 

významovo zaktovuje základné zásady slobody združovania v občianskych združeniach. 

a) Sloboda združovania patrí každému. Aj keď je vyjadrená pre občanov, 

interpretuje sa široko, aj vďaka ústavnému vymedzeniu – na každého. Každý sa môže 

dohodnúť spolu s inými, že si založí občianske združenie. Členom existujúceho 

občianskeho združenia sa môže stať aj právnická osoba. 

b) Na výkon práva slobodne sa združovať nie je potrebné povolenie štátneho 

orgánu. Ide o vyjadrenie odklonu od vzniku právnickej osoby na základe splnenia zákonných 

podmienok žiadateľov, ale zároveň s využitím širokej miery uváženia orgánu štátu. Súčasný 

systém vzniku občianskeho združenia funguje na tzv. registračnom princípe, alebo tiež 

princípe legality. To znamená, že po podaní návrhu na registráciu a zároveň splnení 

zákonných podmienok príslušný orgán (ministerstvo vnútra) občianske združenie zaregistruje. 

Orgán štátu nemá priestor na voľnú úvahu. 

c) Sloboda združovania v občianskych združeniach sa realizuje aj tým, že zo zákona je 

občianske združenie definované ako právnická osoba. Teda nadobudnutie právnej 

subjektivity je jednou z podstatných náležitostí tejto slobody. Takúto možnosť založiť si nový 

subjekt práva vyžaduje pre realizáciu slobody združovania aj ESĽP. Občianske združenie ako 

právnická osoba je oddelená od členov v ňom združených, občianske združenie nezodpovedá 

za záväzky svojich členov, členovia nezodpovedajú za záväzky občianskeho združenia. 
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d) Občianske združenia sú oddelené od štátu. Oddelenosť sa prejavuje v tom, že 

štátne orgány môžu do ich postavenia a činnosti zasahovať len v medziach zákona. Garancia 

zásahov len v zákonom predpokladanom rozsahu je podmienkou slobodnej existencie 

občianskeho združenia. Zásahom upraveným týmto zákonom môže byť upozornenie 

združenia na upustenie od nedovolenej činnosti a rozpustenie združenia. Zásahom môže byť 

aj upozornenie ministerstva občianskemu združeniu, že zmena stanov nie je v súlade so 

zákonom, alebo údaje sú neúplné alebo nepresné. Nedodržanie lehoty na nápravu vedie 

k rozpusteniu občianskeho združenia. Zásahom do slobody združenia podľa tohto zákona je aj 

odmietnutie registrácie. Do vnútornej činnosti združenia môžu zasahovať príslušné orgány 

štátu iba v prípade, ak ide o činnosti vykonávané občianskym združením podiehajúce 

osobitnej právnej úprave. Zásahom do vnútorných pomerov združenia môže byť tiež 

rozhodnutie súdu v súdnom spore vzniknutom vo vnútri združenia medzi členom 

a združením.  

Oddelenosť od štátu sa prejavuje aj v tom, že občianske združenie nesmie vykonávať 

funkcie štátnych orgánov, iba ak by tak ustanovil zákon. Občianske združenie nesmie riadiť 

štátny orgán a nesmie ukladať povinnosť mimo rámca svojich členov. 

Oddelenosť občianskych združení od štátu sa prejavuje aj v tom, že nikomu nemôže 

byť občiansky na ujmu, že sa združuje, alebo že sa nezdružuje, že je členom, alebo nie je 

členom občianskeho združenia, alebo že sa zúčastňuje na činnosti občianskeho združenia a 

podporuje ho. 

e) Sloboda združovania v občianskych združeniach prísne chráni dobrovoľnosť. 

Neprípustné je nútenie k združovaniu, k členstvu v združení, k účasti na činnosti združenia, 

neprípustné je tiež nútenie člena zotrvať v združení. Dobrovoľnosť sa viaže na široké 

súvislosti združovania v občianskych združeniach. Dobrovoľné je rozhodnutie jednotlivcov 

spojiť svoje sily a dohodnúť sa na založení združenia, dobrovoľné je ich rozhodnutie podať 

návrh na zaregistrovanie združenia. Dobrovoľné je určenie činností a cieľov, ktoré bude 

občianske združenie napĺňať. Dobrovoľné je aj určenie vnútorných pravidiel v stanovách 

združenia, určenie orgánov a ich kompetencií, určenie práv a povinností členov. Dobrovoľné 

je rozhodnutie člena o ukončení svojho členstva, dobrovoľné je rozhodnutie členov združenia 

o dobrovoľnom rozpustení združenia, alebo o zlúčení s iným združením. Dobrovoľné je 

rozhodnutie občianskeho združenia spojiť sa s iným občianskym združení a vytvoriť zväz 

združení ako samostatnú právnickú osobu. Dobrovoľnosť je v konečnom dôsledku aj 

v rozhodnutí o miere, v akej bude združenie svoje ciele napĺňať, a či vôbec.  
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f) Sloboda združovania je postavená na samospráve a na vnútornej autonómii 

občianskeho združenia. Zákon ukladá povinnosť občianskemu združeniu mať svoj vnútorný 

normatívny akt, mať svoje stanovy. Zákon občianske združenie zaväzuje k vnútornej 

normotvorbe. Zároveň mu dáva širokú sféru slobody, aké pravidlá si v stanovách upraví. 

Povinne stanovy musia upravovať práva a povinnosti členov, názov, sídlo, cieľ činnosti, 

orgány združenia a spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene 

združenia, zásady hospodárenia. Ešte jednou povinnou náležitosťou stanov je ustanovenie 

o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene, teda 

toto je povinné ustanovenie iba v prípade vôle združenia vytvárať si samostatné pobočky. 

Zákon neupravuje, aké ďalšie náležitosti a aké ďalšie podmienky majú stanovy spĺňať, teda je 

to znova dobrovoľnosť dohody na jednotlivých podrobnejších pravidlách. Prípustná je aj 

dobrovoľná zmena stanov.  

Samosprávny charakter občianskeho združenia znamená, že je na vôli zakladateľov 

združenia, alebo neskôr jeho členov, aké pravidlá pre fungovanie združenie si určí, ako si 

bude zabezpečovať svoje vlastné záležitosti, či už priamo činnosti združenia, alebo správu 

združenia, alebo ako bude uskutočňovať vzájomné vzťahy medzi členmi a orgánmi združenia. 

Zjednodušene vyjadrené - harmonogram aktivít, rozdelenie úloh a vyhodnotenie je na 

samotnom združení. 

g) Sloboda združovania je prepojená s istou formou transparentnosti. Vznik 

a zánik občianskeho združenia sa vyznačuje v registri mimovládnych neziskových 

organizácií. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizáciách upravuje, ktoré údaje 

je občianske združenie povinné nahlasovať do registra, zverejňuje v ňom aj svoje stanovy, 

prípadne na žiadosť aj webové sídlo, ak ho má zriadené. Najnovšia úprava občianskemu 

združeniu ukladá v konaní navonok zreteľne označiť svoju právnu formu (Združenie je 

povinné v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené, uvádzať názov, označenie právnej formy, ak nie je súčasťou názvu, adresu sídla a 

identifikačné číslo organizácie
134

. Obdobne aj organizačná jednotka združenia.). 

Tento zákon tiež označuje, ktoré údaje o občianskom združení sú verejne dostupné. 

V registri sa vyznačuje aj prípadná osobitná situácia, ak by sa v nej občianske združenie ocitlo 

– „v likvidácii“ alebo „v konkurze“. 

h) Realizácia slobody združovania v občianskych združeniach podlieha 

pôsobnosti ministerstva vnútra, ktorý je registrovým úradom. Ministerstvo však nemá 

                                                 
134

 § 17a z. č. 83/1990 Zb. 



57 

 

oprávnenie pravidelne posudzovať činnosť združenia požadovaním žiadnych výročných 

správ, ako je napríklad u iných typov právnických osôb z priestoru mimovládnych 

neziskových organizácií (napríklad nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby podávajú štátu každoročne výročnú správu). 

Ministerstvo vnútra plní aj úlohu garanta nezneužitia slobody združovania. 

i) Realizácia slobody združovania v občianskych združeniach zahŕňa aj možnosť 

ovplyvňovať veci verejné. Zákon umožňuje občianskym združeniam v súlade s cieľmi ich 

činnosti obracať sa štátne orány s petíciami. V ústavnom vymedzení teda občianske 

združenie sa môže samo, alebo spolu s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného 

spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy, celkovo na orgány 

verejnej moci, so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
135

 

j) Sloboda združovania zahŕňa slobodu zakladať občianske združenia a združovať 

sa v nich, slobodu vytvárať organizačné jednotky občianskeho združenia s vlastnou 

právnou subjektivitou a slobodu občianskych združení spájať sa do zväzov s vlastnou 

právnou subjektivitou na základe zmluvy o súčinnosti. 

 

4.5. Pôsobnosť zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

Veľkou predlohou pri tvorbe zákona o združovaní občanov bol bývalý rakúsky zákon 

o spolkoch z roku 1867, neskôr platný v Československu. Zároveň zarnul úpravu uhorskú, 

ktorá bola na podobných zásadách. Je však nastavený tak, aby umožnil širší rozvoj občianskej 

spoločnosti. Právna úprava združení sa opiera o princíp legality (registračný) pri vzniku 

nového združenia, teda nepodmieňuje výkon tohto práva povolením štátneho orgánu. 

Pôsobnosť právneho predpisu vnímame z pohľadu jeho pôsobnosti vecnej, 

personálnej, teritoriálnej a temporálnej. 

Vecnú pôsobnosť zákona o združovaní občanov je možné určiť pomocou priblíženia 

jeho pozitívneho vymedzenia úpravy i negatívnej pôsobnosti.  

Negatívna pôsobnosť zákona je vyjadrená formami združovania, na ktoré sa zákon 

o združovaní občanov nevzťahuje. Negatívna vecná pôsobnosť je v zásade obdobná, ako aj 

v rakúskom zákone o spolkoch a ako je koncipovaná aj v súčasných zahraničných právnych 

úpravách.  

Zákon o združovaní občanov sa nevzťahuje na združovanie občanov v politických 

stranách a politických hnutiach. V súčasnosti režim politických strán a hnutí vyplýva 
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z ústavného zakotvenia v čl. 29 ods. 2) Ústavy SR, podľa ktorého občania majú právo 

zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. Jeho zákonnou úpravou je 

zákon č. 85/2005 Z. z., o politických stranách a politických hnutiach.  

Zákon sa nevzťahuje na združovanie občanov na zárobkovú činnosť a na zabezpečenie 

riadneho výkonu určitých povolaní. Rôzne formy združení osôb za účelom dosahovania zisku 

(najmä obchodné spoločnosti a družstvá) majú svoju základnú právnu úpravu predovšetkým 

v normách obchodného práva, ale aj v normách administratívnoprávnych.
136

 Právnymi 

normami na zabezpečenie riadneho výkonu určitého povolania sú príklady zastrešenia 

niektorých slobodných povolaní samosprávnou komorou na základe zákona
137

.  

Občianske združenie však môže dosahovať zisk, či už podnikateľskou činnosťou alebo 

inou zárobkovou činnosťou. Občianske združenie tento zisk môže použiť iba na účely 

združenia, teda na výkon jeho činnosti podľa stanov, alebo na vlastnú správu. Zisk nie je 

určený na rozdelenie medzi jednotlivých členov, alebo medzi členov orgánov občianskeho 

združenia. Prvoradosť zisku je súčasťou obchodných spoločností alebo iných 

podnikateľských subjektov, kde dosahovanie zisku a podielu na zisku jeho jednotlivým 

spoločníkom, akcionárom, členom, je cieľom pre ne imanentným. Na druhej strane združenie 

svoj zisk zásadne používa pre svoje ciele, na svoj rozvoj, na svoje aktivity a na svoju správu. 

Zabezpečenie riadneho výkonu určitého povolania je riešené osobitnými právnymi 

úpravami, prostredníctvom verejnoprávnych korporácií, ako napr. výkon advokácie 

a postavenie Slovenskej advokátskej komory, výkon notárskej činnosti a postavenie Notárskej 

komory Slovenskej republiky a pod. Osobitný spôsob združovania za účelom podpory 

a ochrany podnikania svojich členov v tuzemsku i zahraničí predstavujú obchodné 

a priemyselné komory, ako verejnoprávne inštitúcie.
138

 Dlhodobo a tradične platí základné 

pravidlo, že združovanie v komorách ako verejnoprávnych korporáciách nekonkuruje slobode 

združovania, teda nie je výkonom slobody združovania. Nie je porušením slobody 

združovania, ak je pre výkon niektorého povolania nevyhnutné povinné členstvo v komore, 

ktorá plní verejnoprávne úlohy na poli administratívnom, či disciplinárnom. Túto zásadu 

rešpektuje aj ESĽP, aj náš ústavný súd.  
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Zákon o združovaní občanov sa nevzťahuje na združovanie občanov v cirkvách 

a náboženských spoločnostiach. Koncepcia slobody myslenia, slobody svedomia 

a náboženského vyznania a viery zaručené v Ústave Slovenskej republiky v čl. 24, majú 

zákonnú úpravu v zákone č. 308/1991 Zb., o slobode náboženskej viery a postavení cirkví 

a náboženských spoločností. Slobodné združovanie osôb v cirkvách alebo náboženských 

spoločnostiach, v cirkevných reholiach, či iných komunitách teda nepodlieha všeobecnej 

úprave združovania, ale podliehajú inému režimu - osobitné predpisy upravujú ich vznik, 

pôsobnosť, registráciu, i zánik, ako aj ich vzťah ku štátu. Na druhej strane je akceptovaným 

názor, že občianske združenia môžu sledovať aj náboženský rozmer, neviažu sa však na ne 

práva a povinnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Napokon aj v evidencii 

občianskych združení na webovom sídle ministerstva vnútra je možné vyhľadávať informácie, 

pričom jedným z vyhľadávacích kritérií je aj „oblasť činnosti“. Z prehľadu je zrejmé, že 

medzi prednastavenými oblasťami činnosti je „cirkevné, náboženské“, „charita, humanita, 

cirkev“, „humanita, cirkev, sociálne, proti závislostiam“.
139

  

Trendom posledných desaťročí je prepájanie interpretácie slobody združovania 

v cirkvách a nábožených spoločnostiach so slobodou združovania vo všeobecnosti. Dokladom 

toho je rozhodovacia činnosť ESĽP, ktorý prepája interpretáciu čl. 9 Dohovoru – slobody 

myslenia, svedomia a náboženstva so slobodou združovania podľa čl. 11 Dohovoru, pretože 

aj organizácia náboženskej komunity má byť chránená pred neodôvodnenými zásahmi štátu 

a má sa rešpektovať jej autonómny a samosprávny charakter.
140

  

V roku 2009 v dôsledku zákona o poľovníctve
141

 bolo zo zákona o združovaní 

občanov vyňaté združovanie v poľovníckych združeniach. Aj keď sú poľovnícke združenia už 

súčasťou osobitnej právnej úpravy, naďalej patria svojou charakteristikou ku klasickým 

formám slobody združovania. 

Ak by teda združenie v štádiu zrodu hodlalo vykonávať uvedené aktivity, registrujúci 

orgán by registráciu združenia odmietol, nakoľko by šlo o činnosť, ktorá náleží subjektom 

podliehajúcim osobitnej právnej úprave. Ak by také činnosti začalo vykonávať združenie 

v priebehu svojej existencie, bolo by to dôvodom na zakročenie ministerstva vnútra, 

k upozorneniu, ba dokonca k rozpusteniu združenia.  

Vecná pôsobnosť zákona o združovaní občanov je pozítivne vymedzená na  

podmienky vzniku, existencie a zániku občianskych združení, odborových organizácií 
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a organizácií zamestnávateľov, ako aj ich organizačných jednotiek. Zákon tiež upravuje 

zmluvy o súčinnosti občianskych združení, pričom takto môže vzniknúť zväz združení ako 

samostatná právnická osoba. Zákon zároveň upravuje základné zásady slobody združovania. 

Personálnu pôsobnosť zákona o združovaní občanov možno vyjadriť nasledovne - 

zákon sa vzťahuje na každého, na fyzické i právnické osoby, ktoré by eventuálne vystupovali 

v pozícii člena združení alebo odborov, či už budúceho, jestvujúceho alebo bývalého. 

Samozrejme zákon sa vzťahuje na tieto občianske združenia, odborové organizácie 

a organizácie zamestnávateľov, organizačné jednotky a zväzy združení. 

Teritoriálnou pôsobnosťou zákona o združovaní vyjadrujeme, na akom území pôsobí, 

čiže v Slovenskej republike.  

Temporálna pôsobnosť súvisí s pôsobením zákona v čase. Zákon je platný a účinný 30 

rokov, novelizovaný bol spolu osemkrát. 

 

 4.6. Register mimovládnych neziskových organizácií 

Pre lepšie uvedomenie si súčasnej úpravy je potrebné pozrieť vývoj v oblasti 

registrovania občianskych združení. Od roku 1990 občianske združenie vzniká registráciou 

ministerstvom vnútra. Zákon neupravoval register občianskych združení, tento pôvodne 

vznikol ako praktický dôsledok zákona o združovaní občanov a činnosti ministerstva vnútra, 

nemal však status verejného registra. Potvrdil to aj český najvyšší súd, v čase, keď mal takmer 

totožnú právnu úpravu združovania: „Platná právna úprava neurčuje register, do ktorého by 

sa zapisovali združenia občanov; registrácia združenia, ktorá prebieha na základe jeho 

návrhu na ministerstvo vnútra, je iným spôsobom vzniku právnickej osoby. Registrácia 

združení občanov nie je zápisom do zákonom určeného registra, ktoré má na mysli Občiansky 

zákonník. Na zánik združenia občanov nemožno aplikovať tú časť § 20a ods. 2 Občianskeho 

zákonníka, podľa ktorého právnická osoba zapísaná v inom zákonom určenom registri zaniká 

dňom výmazu z tohto registra; je preto potrebné vychádzať z právnej úpravy obsiahnutej v § 

12 zákona č. 83/1990 Zb.“
142

 

Ministerstvo vnútra ako ústredný orgán štátnej správy má pôsobnosť i.a. pre 

všeobecnú vnútornú správu, zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých 

právnických osôb, o ktorých to stanoví zákon.
143

 Odbor všeobecnej vnútornej správy 

ministerstva vnútra v rámci svojich realizovaných činností vykonáva registráciu politických 

strán a politických hnutí, nadácií, občianskych združení, eviduje odborové organizácie 
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a organizácie zamestnávateľov a povoľuje vyvíjanie činnosti organizáciám s medzinárodným 

prvkom. Odbor všeobecnej vnútornej správy ministerstva vnútra tiež plní úlohu vecného 

gestora za zoznamy, registre a informačné systémy v rámci svojej pôsobnosti.  

Nový prvok v neziskovom sektore, teda medzi mimovládnymi neziskovými 

organizáciami, od roku 2019, je register mimovládnych neziskových organizácií. 

V podmienkach Slovenskej republiky existuje niekoľko zákonom upravených registrov, napr. 

obchodný register, register politických strán, najnovšie aj register mimovládnych neziskových 

organizácií. Register momentálne ministerstvo vnútra pripravuje a je povinné ho do 

prevádzky uviesť do dvoch rokov od účinnosti zákona, teda do dvoch rokov od 1.1.2019. 

Uvedenie registra do prevádzky ministerstvo aspoň mesiac vopred oznámi na svojom 

webovom sídle. 

 V Slovenskej republike sa súhrný pojem „mimovládne organizácie“ či „neziskové 

organizácie“ stal legálnou definíciou pre niekoľko typov právnických osôb. Podľa tohto 

zákona mimovládnymi neziskovými organizáciami zapisovanými do uvedeného registra sú 

nadácie
144

, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
145

, neinvestičné 

fondy
146

, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov 

a organizácie s medzinárodným prvkom
147

. Zákon upravuje zriadenie registra mimovládnych 

neziskových organizácií, zoznam zapisovaných údajov a zverejňovanie zapisovaných údajov 

a ich poskytovanie.
148

 Treba však dodať, že v Slovenskej republike existujú aj ďalšie typy 

právnickych osôb, ktoré sa síce podľa tejto definície do registra nezapisujú, napriek tomu 

medzi mimovládne neziskové organizácie tiež patria. Príkladom je záujmové združenie 

právnických osôb, alebo aj poľovnícke združenie. 

 

4.7. Konanie o registrácii a vznik občianskeho združenia 

Právnické osoby súkromného práva štandardne vznikajú aj zanikajú v dvoch fázach, 

ktoré sa zvyknú označovať založenie a vznik – zrušenie a zánik.  

Občianske združenie vzniká registráciou ministerstvom vnútra
149

. Proces, ktorý vedie 

ku vzniku združenia, rozdeľujeme na dva kroky – založenie a vznik.  
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Zákon samotné založenie občianskeho združenia nedefinuje, ale predpokladá ho, 

pretože na počiatku je nevyhnutná súkromnoprávna dohoda. Zákon upravuje len náležitosti 

výsledku tejto dohody o založení občianskeho združenia, a to náležitosti návrhu na 

registráciu, náležitosti predložených stanov a údaje o prvom štatutárovi.  

Založenie združenia je viacstranný súkromnoprávny úkon, ktorý obsahuje dohodu 

o založení občianskeho združenia, dohodu na znení stanov a dohodu na štatutárovi. Dohoda 

o prvom štatutárnom orgáne sa predpokladá, pretože návrh na registráciu občianskeho 

združenia musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne, alebo o členoch štatutárneho orgánu. 

Táto etapa v plnom rozsahu predpokladá dobrovoľnosť a slobodnú vôľu zakladateľov 

občianskeho združenia, - prípravného výboru.  

Pred vznikom občianskeho združenia však zákon predpokladá nielen dohodu 

o založení občianskeho združenia, ale aj proces preverenia podaného návrhu na registráciu 

a samotné konanie o registrácii. 

Štandardný postup zahŕňa doručenie návrhu na registráciu na ministerstvo vnútra 

spolu s dvoma vyhotoveniami stanov a údajom o štatutárovi. Ministerstvu začne plynúť 15-

dňová poriadková lehota, aby podanie preskúmal a prípadne vyzval prípravný výbor na 

odstránenie vád podania s upozornením, že dokiaľ tieto vady nebudú odstránené, konanie o 

registrácii sa nezačne. Deň začatia konania o registrácii sa viaže na deň, keď ministerstvu 

došiel návrh bez vád.  

Návrh môžu podať minimálne tri fyzické osoby, z ktorých aspoň jedna musí byť 

staršia ako 18 rokov. Zákon pre ne používa skratku prípravný výbor a určuje, že v návrhu 

musí byť uvedené, kto je splnomocnencom prípravného výboru, čiže ktorá osoba je 

oprávnená konať v ich mene. Splnomocnenec musí mať minimálne 18 rokov a musí mať 

trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Splnomocnenec koná v mene 

združenia do zápisu prvého štatutárneho orgánu do registra. Všetci členovia prípravného 

výboru návrh podpíšu a uvedú svoje mená, priezviská, rodné čísla a bydliská.  

Návrh musí obsahovať aj údaje o štatutárnom organáne združenia alebo o členoch 

štatutárneho orgánu (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo).  

Stanovy musia byť v písomnej forme a obsahovať povinné náležitosti (§ 6, pozri 

ďalej). Pre stanovy sa nevyžaduje forma zmluvy, ani forma notárskej zápisnice, ani úradné 

overenie podpisov. 

Ministerstvo teda na počiatku preverí, či je návrh úplný a či nemá vady. V tomto 

štátdiu sa ešte neposudzujú skutočnosti, pre ktoré by mohla byť registrácia odmietnutá. 

Rozlíšenie poskytol český súd v roku 2007: „Odstraňovanie vád návrhu na registráciu 
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občianskeho združenia pred začatím konania o registrácii, napr. nepresnosť údajov, možno 

uskutočňovať len v rozsahu, ktoré bránia začatiu konania o registrácii. Nie je možné v tomto 

štádiu hmotnoprávne posudzovať stanovy a vytýkať ich vady, ktoré môžu byť dôvodom 

odmietnutia registrácie. Osobitne nie takým spôsobom, že nie je zrejmé, ktoré vady stanov 

znemožňujú začatie konania o registrácii a ktoré prípadne môžu viesť k odmietnutiu 

registrácie. Lehota na oznámenie vád prípravnému výboru ministerstvom je určená v zákone - 

bezodkladne, najneskôr do piatich dní od doručenia návrhu. Ak táto lehota uplynie márne, 

konanie o registrácii začne, aj keď by ministerstvo vady návrhu našlo, ale naň prípravný 

výbor neupozornilo.“
150

  

Lehota na posúdenie návrhu síce bola od 1.1.2019 predĺžená z 10 na 15 dní, ale 

charakter posudzovania návrhu s ohľadom na jeho vady ministerstvom zostáva.  

Až momentom, ktorý sa počíta od doručenia návrhu vez vád, sa počíta samotné 

konanie o registrácii. Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná 

registráciu do 15 dní od začatia tohto konania. Zároveň zašle splnomocnencovi prípravného 

výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie. O registrácii sa 

nevydáva rozhodnutie v správnom konaní. Ministerstvo bezodkladne po právoplatnosti 

rozhodnutia zapíše údaje do registra.
151

 

Akt registrácie má osobitnú povahu, pretože sa naň viaže vznik občianskeho 

združenia. Telec ho považuje za individuálny správny akt verejnoprávnej povahy.
152

 Jemelka 

a Břeň samotnú registráciu považujú za iný úkon vo verejnej správe, ktorý je podzákonný, 

jednostranný, konkrétny (čo do subjektu a predmetu) a záväzný. Vykonaním registrácie 

získava združenie právnu subjektivitu, a teda možnosť vystupovať vo vlastnom mene 

v právnych vzťahoch.
153

 

Osobitne vznik občianskeho združenia definuje Košičiarová. Právo založiť občianske 

združenie definuje ako subjektívne právo súkromnoprávnej povahy a právo na registráciu 

označuje za verejné subjektívne právo. Verejné subjektívne právo vyplýva z noriem 

správneho práva a je odrazom povinnosti registrového úradu postupovať voči jednotlivcom na 

základe zákona a v jeho medziach.
154

 Keďže v konaní o registrácii ministerstvo nerozhoduje 

v správnom konaní (nevydáva rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok), 
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 Rozsudok, Nejvyšší správní soud z 1. augusta 2007, sp. zn. 1 Ans 3/2007-235, Sbírka č. 12/2007, ročník 5, 

rozhodnutie č. 1387, www.nssoud.cz 
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 § 4 ods. 2 z. č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizáciách 
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 Telec, I., Spolkové právo. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 114 
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 Jemelka, L., Břeň, J., Zákon o sdružovnání občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním 

s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 19 
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 Košičiarová, S.: Právo a povinnosť združovať sa (verejnoprávne aspekty). Praha : Leges, 2019, s. 255 
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právomoc ministerstva je len overiť splnenie hmotnoprávnych podmienok žiadateľa. 

V kladnom prípade vykoná registráciu, čo Košičiarová opisuje nasledovne: „Registrácia ako 

typ správneho úkonu v slovenskej právnej úprave nemá právotvorné účinky, a teda ani 

konštitutívny charakter. Právna skutočnosť, ktorej vznik je podmienený registráciou, nastáva 

totiž ex lege – nie je teda výsledkom (dôsledkom) samotného vykonaného registračného 

úkonu.“
155

  

Akokoľvek, deň registrácie je deň vzniku občianskeho združenia ako samostatného 

subjektu práva. Tento deň vzniku sa zapisuje do registra mimovládnych neziskových 

organizácií, je to dátum registrácie ministerstvom vnútra, ktorý je aj vyznačený na stanovách 

a je ním deň odoslania stanov splnomocnencovi prípravného výboru (§ 9). Dátum vzniku – 

deň registrácie do registra zapisuje ministerstvo vnútra, ktorý aj register spravuje. Do tohto 

registra sa zapisujú aj údaje o členoch prípravného výboru. 

 

Za návrh na registrovanie združenia podľa zákona o združovaní občanov sa vyberajú 

správne poplatky.
156

  

 

Pre uvedomenie si dynamiky legislatívnych zmien je potrebné ešte spomenúť, že 

zákon o združovaní občanov pôvodne počítal ešte s dvoma možnými spôsobmi vzniku 

združenia. 

Ďalší možný vznik združenia (od roku 1990 až do konca roku 2018) bol vznik na 

základe takzvanej fikcie registrácie. Znamenalo to, že ak registrujúci orgán ani neodmietol 

registráciu združenia, ani združenie v (pôvodnej) lehote 10 dní od úplneho návrhu 

nezaregistroval, počítala sa lehota 40 dní od podania úplneho návrhu. Ak uplynula márne, 

nasledujúcim dňom sa považovalo združenie za zaregistrované. Táto 40-dňová lehota bola 

v dôvodovej správe vysvetlená ako dostatočne dlhý priestor, keďže je ministerstvo povinné 

rozhodnúť do 10 dní, aby bolo možné včas odstrániť závady pri doručovaní a podobne. 

Celkovo sa odôvodnilo toto ustanovenie ako ochrana pred nezákonnou nečinnosťou 

správneho orgánu. Táto tzv. poistka proti nečinnosti registrového orgánu bola inšpirovaná 

ešte uhorskou právnou úpravou vo veci spolkov. V našom právnom prostredí tzv. poistka 

proti nečinnosti orgánu štátu fungovala od počiatku jej právneho zakotvenia v dnešnom 

význame, teda už od druhej polovice 19. storočia, aj v rakúskej úprave, aj v uhorskej úprave. 

Podľa obežníka uhorského ministra vnútra vo veci spolkov z roku 1875 platilo, že zakladajúci 
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 Košičiarová, S.: Právo a povinnosť združovať sa (verejnoprávne aspekty). Praha : Leges, 2019, s. 257 
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 Z. č. 145/1995 Z. z., o správnych poplatkoch, v súčasnosti položka č. 34; 66 eur 
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sa spolok mohol dočasne začať vyvíjať svoju činnosť štyridsiatym dňom po doručení stanov 

ministerstvu vnútra, ak sa dovtedy nestanovilo inak. Definitívne vytvorený spolok však bol až 

ten, ktorý mal svoje stanovy „opatrené vízom vlády“.  

Pôvodné znenie zákona o združovaní občanov teda určovalo „ďalší spôsob“ vzniku 

občianskeho združenia.
157

 Toto bolo v zákone od roku 2019 zrušené a dôvodová správa 

argumentuje tým, že sa nahradil stav právnej neistoty a že proti nečinnosti registrového 

orgánu možno použiť napr. z. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, § 28 a § 29 z. č. 153/2001 Z. z. 

o prokuratúre a z. č. 165/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Pre doplnenie možno dodať, že 

v Českej republike tzv. poistka voči nečinnosti registrujúceho orgánu zostala zachovaná.
158

 

Takáto poistka bola v našom právnom prostredí odstránená až v socialistickom období a prvá 

právna ponovembrová úprava (z. č. 83/1990 Zb., § 8 ods. 3) sa k nej vrátila. Možno 

zvýrazniť, že tzv. poistka proti nečinnosti orgánu štátu má mať miesto v špecifickej úprave 

slobody združovania, a to aj popri iných mechanizmoch nápravy. 

Iným spôsobom vzniku občianskeho združenia (od roku 1990 do roku 2016) bol 

prípad, keď ministerstvo registráciu zo zákonom stanovených dôvodov odmietlo a členovia 

prípravného výboru proti rozhodnutiu podali do 60 dní opravný prostriedok na Najvyšší súd 

Slovenskej republiky. Ak najvyšší súd rozhodnutie ministerstva zrušil, lebo neboli dané 

dôvody na odmietnutie registrácie, dňom právoplatnosti tohto súdneho rozhodnutia vzniklo 

dané združenie. So zavedením Správneho súdneho poriadku od roku 2016 bol tento spôsob 

vzniku združenia zrušený. 

 

4.8. Stanovy občianskeho združenia 

Zákon ukladá občianskemu združeniu povinnosť vnútornej normotvorby. Táto 

povinnosť sa pred vznikom združenia viaže na členov jeho prípravného výboru, pretože 

podmienkou registrácie občianskeho združenia je predloženie písomného vyhotovenia stanov 

v dvoch exemplároch.  

Stanovy musia obsahovať povinné náležitosti, ktorými sú:  

- práva a povinnosti člena (§ 3 ods. 3) 

                                                 
157

 § 8 ods. 3 z. č. 83/1990 Zb. v znení účinnom do 31.12.2018: „Ak splnomocnencovi prípravného výboru 

nebolo do 40 dní od začatia konania doručené rozhodnutie ministerstva o odmietnutí registrácie, združenie 

vznikne dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty; tento deň je dňom registrácie. Na žiadosť splnomocnenca 

prípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie.“ 
158

 Ustanovenia § 226 od. 3 a § 229 ods. 3 Občanského zákoníka upravujú fikciu vzniku spolku a pobočného 

spolku: Není-li spolek do veřejného rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a není-li v této 

lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se spolek za zapsaný do veřejného rejstříku třicátým 

dnem od podání návrhu. Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání 

návrhu na zápis, považuje se pobočný spolek za zapsaný do veřejného rejstříku. 
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- názov združenia 

- sídlo 

- cieľ činnosti 

- orgány združenia, spôsob ich ustanovovania a určenie orgánov a funkcionárov 

oprávnených konať v mene združenia  

- ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať 

vo vlastnom mene 

- zásady hospodárenia (§ 6 ods. 2). 

Takto stroho zadefinované povinné náležitosti zákonom predurčujú, že pre združenia 

samotné je vytvorený široký autonómny a samosprávny priestor dovoleného – ako si 

dohodnú.  

 

4.8.1. Názov občianskeho združenia 

Podmienky pre názov občianskeho združenia zohľadňujú doterajší vývoj právnej 

vedy
159

 a aplikačnej praxe. „Názov združenia nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s 

názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na 

území Slovenskej republiky“ (§ 6 ods. 4).  

V podmienkach pre názov sú koncentrované zásady súkromného práva, ale aj pravidlá 

formulované rozhodovacou činnosťou súdov – názov združenia má byť primeraný a nemá 

zavádzať. Príkladom je české rozhodnutie: „Názov združenia má byť primeraný a nemá 

zavádzať. Odmietnutie registrácie združenia pre názov, ktorý evokoval správny orgán 

v oblasti dohľadu nad kapitálovým trhom z nedávnej minulosti (Komise pro cenné papíry) 

a ktorý bol klamlivý a spôsobilý vyvolať omyl ohľadom povahy združenia, hoci ciele združenia 

neboli v rozpore so zákonom, je namieste. Označenie právnickej osoby síce formálne 

korektným názvom, ktorý je však v dôsledku okolností schopný vyvolať vo verejnosti klamný 

dojem o povahe subjektu združenia, nie je možné v právnom štáte akceptovať“.
160

  

Názov občianskeho združenia sám o sebe nemôže byť dôvodom na odmietnutie 

registrácie, aj keď evokuje historicky citlivé témy. Príkladom je znova české rozhodnutie: 

„Názov združenia, pokiaľ niet pochybností o jeho rozpore s ústavou a zákonmi, sám osebe 
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 Porovnaj napr.: Lazar, J. a kol., Občianske právo hmotné 1. Bratislava: IURIS LIBRI, s.r.o., 2018, s. 164 

a nasl., Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, M., Sedlačko, F., Tomašovič, M. a kol., Občiansky zákonník 

I. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 11 a nasl., Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Pelikánová, I., Pelikán, 

R., Dvořák, T., Svoboda, K., Pavlík, P. a kol., Občanský zákoník Komentář. Svazek I. Wolters Kluwer, Praha, 

2014, s. 666 a nasl. 
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 Rozsudok, Nejvyšší správní soud České republiky z 20. mája 2010, čj. 7 As 28/2010 – 102, Sbírka č. 3/2011, 

ročník 9, rozhodnutie č. 2218, www.nssoud.cz   
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nemôže byť dôvodom na odmietnutie registrácie. Štát registráciou združenia nevyjadruje 

súhlas s názormi, ktoré sa registrované združenie chystá proklamovať. Štát registráciou 

deklaruje, že nenašiel dôvody, pre ktoré by bolo možné registráciu odmietnuť“.
161

  

Z rozhodovacej činnosti ESĽP vyplýva, že štát môže požadovať miernu zmenu názvu. 

„Pokiaľ žiadateľ o registráciu združenia môže obavy vyslovené štátnymi orgánmi po podaní 

žiadosti o registráciu združenia jednoducho rozptýliť, predovšetkým tým, že mierne zmení 

názov združenia a obetuje, alebo upraví, jediné ustanovenie stanov, pričom tieto zmeny by 

nemali škodlivé dôsledky pre existenciu združenia a nebránili by jeho členom v dosiahnutí 

cieľov, ktoré si vytýčili, avšak neurobí tak, odmietnutím registrácie združenia nedochádza 

k porušeniu čl. 11 dohovoru“.
162

  

Stanovy sa vyhotovujú v štátnom jazyku,
163

 názov združenia však nemusí byť výlučne 

v slovenskom jazyku. 

Občianske združenie nemá ďalšie povinnosti pre určenie názvu, teda je to na jeho 

ľubovôli, dokonca sa môže aj meniť. Naša právna úprava nevyžaduje, aby názov združenia 

obsahoval aj skratku alebo iné vyjadrenie, že ide o občianske združenie, hoci môže to byť 

súčasťou názvu.
164

 Od roku 2019 sa zaviedla povinnosť združenia v právnych vzťahoch a aj 

na webovom sídle, ak ho má zriadené, uviesť právnu formu, pokiaľ nie je súčasťou názvu, 

teda občianske združenie navonok musí zreteľne dať najavo, že jeho právnou formou je 

občianske združenie.
165
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 Rozsudok, Nejvyšší správní soud z 3. marca 2015, sp. zn. 8 As 67/2014, Sbírka č. 5/2015, ročník 3, 

rozhodnutie č. 3208, www.nssoud.cz; Okolnosti prípadu: Ministerstvo niekoľkokrát odmietlo registrovať 

občianske združenie Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Městský soud vždy 

také rozhodnutie zrušil pre nedostatok dôvodov a vec vrátil na ďalšie konanie.  
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 Rozhodnutie ESĽP zo 17. apríla 2004, Gorzelik v. Poľsko, sťažnosť č. 44158/98; Združenie občanov 

sliezskej národnosti si mohlo upraviť názov a mierne pozmeniť stanovy a mohlo plniť svoje kultúrne ciele. 

Poľské orgány odmietli jeho registráciu, pretože registráciou by občania sliezskej menšiny získali 

privilegovanejšie postavenie vo volebnom systéme. ESĽP neriešil, či sú Slezania národnostnou menšinou, ani že 

podľa volebného zákona sa priznávajú registrovaným združeniam národnostných menšín privilégiá, hoci nie je 

právna procedúra v Poľsku, podľa ktorej by sa národnostná alebo iná menšina mohla usilovať o uznanie. 

Registrácia združenia by mohla predstavovať diskrimináciu voči ďalším etnickým skupinám, najmä však 

s ohľadom na volebné právo. ESĽP konštatoval, že demokracia a pluralita sú založené svojou povahou na 

kompromise, ktorý vyžaduje rôzne ústupky zo strany jednotlivcov i skupín jednotlivcov. Tí musia byť pripravení 

obmedziť niektoré zo svojich slobôd, aby sa zaistila väčšia stabilita krajiny ako celku. To platí hlavne vo vzťahu 

k volebnému systému. Súd vyhodnotil situáciu ako zásah do práva slobodne sa združovať, no s ohľadom na 

ochranu volebného systému štátu, ktorý je nepostrádateľný pre fungovanie demokratickej spoločnosti, posúdil 

tento zákrok ako súladný s čl. 11 Dohovoru.  
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 § 8 ods. 3) z. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky: „V štátnom jazyku sa vedie (...) 

stanovy združení, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných spoločností potrebné na účely 

registrácie; popri znení v štátnom jazyku sa môže vyhotoviť aj obsahovo totožné znenie v inom jazyku.“ 
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 Pre porovnanie, česká úprava túto povinnosť zaviedla od roku 2014, § 216 Občanského zákoníka: Název 

spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“. 
165
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identifikačné číslo organizácie. Organizačná jednotka združenia je povinná v úradnom styku, v zmluvných 
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Združenia nemusia k názvu používať dodatok, že ide o občianske združenie, ako je 

tomu v prípadoch iných subjektov, ktoré sú povinné k svojmu názvu uvádzať dodatok 

ozrejmujúci právnu formu.
166

 Prax ukazuje, že názvy jednotlivých združení sú rozmanité, 

častokrát obsahujú v názve aj slovo spolok, združenie, občianske združenie, či klub (napr. 

„Ambrelo, občianske združenie“, „Združenie Brániť sa oplatí – BSO“, „Kynologický klub 

Staré Ihrisko“, „Cyclone“ - skateklub Prievidza), často zo samotného názvu je zrejmé jeho 

zameranie (napr. „Akadémia praktického vzdelávania manažérov“, „Amatérske tanečné 

divadlo ATĎ...“, „Centrum duševného zdravia“), ale používajú sa aj také názvy, z ktorého sa 

to bez ďalšieho usudzovať ani nedá (napr. „Aktivita“, Aldaron“, „Hviezda“, „Iniciatíva“, 

„IVE“, Angelorum“, „Deneb“, „Pod Slavínom“ a iné).  

Názov občianskeho združenia sa zapisuje do registra mimovládnych neziskových 

organizácií. 

 

4.8.2. Sídlo občianskeho združenia 

Zákon o združovaní občanov nepredpisuje, aké náležitosti je potrebné uviesť ohľadom 

sídla združenia. Teda nie je potrebné preukázať príslušnou zmluvou alebo iným dokumentom 

možnosť využívať sídlo uvedené v návrhu a stanovách, napríklad súhlasom vlastníka 

nehnuteľnosti. 

Súčasná elektronizácia väčšiny komunikácie priniesla novú možnosť. Do registra 

mimovládnych neziskových organizácií si združenie zapisuje webové sídlo. Dôvodová správa 

uvádza, „ak ho má zriadené“, zákon však dobrovoľnosť zápisu určuje jednoznačne tým, že aj 

prípadný všeobecne prospešný účel aj webové sídlo sa do registra zapisuje na žiadosť 

zapisovanej osoby.
167

  

Adresa sídla občianskeho združenia sa zapisuje do registra mimovládnych 

neziskových organizácií. 

 

4.8.3. Cieľ činnosti občianskeho združenia 

                                                                                                                                                         
vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, uvádzať názov, označenie, že ide o organizačnú 

jednotku združenia, ak nie je súčasťou názvu, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie. 
166

 Napr. obchodné spoločnosti sú podľa Obchodného zákonníka povinné uvádzať dodatky, s.r.o., a.s., kom. 

spol., nezisková organizácia musí podľa § 4 z. č. 213/1997 Z. z., o neziskových organizáciách poskytujúcich 

verejnoprospešné služby obsahovať označenie „nezisková organizácia“, alebo skratku n.o.; štátny podnik podľa 

§ 13 z. č. 111/1990 Zb., o štátnom podniku, musí mať názov taký, aby z neho vyplývalo, že ide o štátny podnik; 
167

 § 4 ods. 2 z. č. 346/2018 Z. z. 
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Cieľ činnosti občianskeho združenia môže byť akýkoľvek dovolený, na ktorom sa 

dohodnú zakladatelia, alebo neskôr členovia združenia.  

Cieľ činnosti občianskeho združenia sa zapisuje do registra mimovládnych 

neziskových organizácií. Do registra sa zapisuje o občianskom združení osobitne 

aj všeobecne prospešný účel, ak ho združenie má v predmete činnosti
168

. Všeobecne 

prospešný účel zákon definuje nasledovne - ak je cieľom alebo predmetom činnosti 

zapisovanej osoby tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj 1. kultúrnych a duchovných hodnôt, 

2. životného prostredia, 3. ľudských práv, 4. zdravia, 5. sociálnych služieb a sociálnej pomoci, 

6. vzdelávania, 7. vedy, výskumu a vývoja, 8. telovýchovy, 9. dobrovoľníctva, 10. rozvojovej 

spolupráce a humanitárnej pomoci 

V slovenskej právnej úprave nájdeme právne upravenú verejnú prospešnosť účelu 

alebo všeobecnú prospešnosť na viacerých miestach. Poznáme príkladmo definované 

všeobecne prospešné služby,
169

 verejnoprospešný účel,
170

 ale aj viazanosť verejnoprospešnej 

činnosti preddefinovanej pre potenciálnych poberateľov dvoch percent z dane.
171

 

Zákonodarca tieto všeobecne prospešné účely zadefinoval zámerne a v dôvodovej správe 

uvádza, „že bol vytvorený porovnávaním a syntézou verejnoprospešných účelov“ a že sa tým 

sleduje po prvýkrát možnosť získať prehľad o tom, koľko mimovládnych neziskových 

organizácií pôsobí v uvedených všeobecne prospešných oblastiach.
172

  

Cieľ dosahuje združenie zvolenými činnosťami. Aj tieto môžu byť akékoľvek 

dovolené. Dobrovoľné aktivity združenia – tie dovolené – nemajú zákonné limity. Dokonca 

ak združenie dobrovoľne nie je aktívne, ani nevyvíja nijakú činnosť, nekoná v rozpore 
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 § 3 ods. 5 písm. a) z. č. 346/2018 Z. z. 
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 Z. č. 213/1997 Z. z. o organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, § 2 ods. 2)  Všeobecne 

prospešné služby sú najmä a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, b) poskytovanie sociálnej pomoci a 
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 Z. č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka, § 2 ods. 2): Verejnoprospešným účelom sa 
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ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných 

hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie 
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alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.  
171

 § 5 ods. 5 z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov: Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a 

použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú a) ochrana a podpora 

zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, b) 
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vzdelávania, f) ochrana ľudských práv, g) ochrana a tvorba životného prostredia, h) veda a výskum, i) 

organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.  
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 Okrem už uvedených je zoznam všeobecne prospešných účelov uvedený aj v zákone o neinvestičných 

fondoch a v zákone o verejných zbierkach. 
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s právnymi predpismi. Potvrdzuje to súdne rozhodnutie zo začiatku 20. storočia: „Nečinnosť 

spolku sama o sebe nie je dôvodom na rozpustenie spolku.“
173

 Ale aj z 21. storočia: 

„Ministerstvo vnútra (...) nemôže rozhodnúť o rozpustení združenia na návrh navrhovateľa z 

dôvodov, že združenie nevyvíja činnosť a nie je uznášaniaschopné, teda rozhodnúť o 

rozpustení združenia z iného dôvodu ako vymedzeného zákonom, pretože by konalo nad rámec 

svojich právomocí definovaných zákonom.“
174

  

Cieľ združenia môže byť akýkoľvek dovolený a vyjadrený v rôznych kombináciách, či 

už prospešný len do vnútra pre svojich členov, alebo prospešný aj navonok, alebo v 

kombinácii. 

 

4.8.4. Orgány občianskeho združenia 

Orgány združenia sú úplne v dispozícii samotného združenia. Je na vnútornej 

autonómii združenia, aké orgány si vytvorí a akými oprávneniami budú disponovať a aké 

povinnosti budú plniť. 

Jediný zákonom uložený povinný orgán združenia je štatutárny orgán. Zároveň je v 

zákone výslovne uvedené, že štatutárny orgán sa má ustanovovať voľbou
175

, hoci nie je 

uvedené, ktorý orgán združenia voľbu vykoná. Najčastejšie sa tak deje na valnom 

zhromaždení členov (členskej schôdzi), ale nevylučuje to, aby stanovy určili aj iný orgán, 

ktorý má oprávnenie voliť štatutárny orgán.  

Štatutár je jediný orgán, ktorý sa aj zapisuje do registra mimovládnych neziskových 

organizácií. Zapisujú sa o ňom údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa 

trvalého pobytu, deň vzniku jeho funkcie a deň zániku jeho funkcie. Zároveň sa do registra 

zapisuje, akým spôsobom koná v mene občianskeho združenia. Ak ide o kolegiátny štatutárny 

orgán, do registra sa zapisujú tieto údaje o všetkých členoch štatutárneho orgánu.  

Štatutárom občianskeho združenia môže byť napríklad predseda, výkonný predseda, 

ale aj predsedníctvo, alebo výkonný výbor občianskeho združenia. Názov orgánov 

občianskeho združenia a ich zloženie je plne v dispozícii združenia. 

Tradične sa uznáva, že občianske združenie sa samo rozhodne, ktoré orgány si vytvorí 

a ako sa budú ustanovovať. Zvyčajnými orgánmi občianskeho združenia sú: členská schôdza 

ako najvyšší orgán, ktorý napríklad rozhoduje o zmene stanov, alebo o dobrovoľnom 

rozpustení združenia. K tradičným orgánom združenia možno vymenovať aj revízny orgán 
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 Boh. adm. 1018/1921, Boh. adm. 2766/1922; in: Dusil, V., Kliment, J., Spolky, shromáždění a politické strany 
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174

 Uznesenie NS SR, sp. zn. 5Sžnč/13/2009 z 18. 05. 2010 
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alebo kontrolný orgán, ktorý dbá na hospodárenie združenia, prípadne na plnenie úloh 

združenia, či kontroluje plnenie povinností členov. Pre združenie je praktické, ak si vytvorí 

alebo určí orgán, ktorý má disciplinárne právomoci nad členmi združenia, alebo orgán, ktorý 

rozhoduje spory vzniknuté vo vnútri združenia. Výkonný orgán môže byť kolektívny alebo 

monokratický, štandardne býva totožný so štatutárnym orgánom. 

Združenia je povinné v návrhu na registráciu uviesť údaje o štatutárnom orgáne, resp. 

o všetkých členoch štatutárneho orgánu budúceho združenia v rozsahu meno, priezvisko, 

adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. Zloženie tzv. „prvého“ štatutárneho 

orgánu určí samotný prípravný výbor, alebo sa uskutoční ustanovujúca schôdza zakladajúceho 

sa združenia a na nej sa určia členovia prvého štatutárneho orgánu. Keďže zákon 

neustanovuje spôsob, ako budú prví štatutári určení, zostáva to na konštituujúcom sa združení 

samotnom a na jeho stanovách. Všetky ďalšie zmeny v osobách štatutárov už existujúce 

občianske združenie zašle ministerstvu spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú zmenu, ale tiež 

so súhlasom súčasných štatutárov i novozvolených štatutárov. Tu je potrebné úradné 

osvedčenie podpisov.
176

  

S predpokladom vzniku možných sporov vo vnútri združenia je optimálnou cestou 

zakotviť do stanov mechanizmus ich vyriešenia. Môže isť o vytvorenie stáleho alebo ad hoc 

vytvoreného rozhodcovského orgánu, pričom bude presne stanovený aj spôsob jeho 

vytvorenia, spôsob konania o prípadnom spore vo vnútri združenia, ako aj spôsob opravného 

prostriedku proti jeho rozhodnutiu. Je tiež možné v stanovách určiť rozhodovacie 

kompetencie v prípade sporu niektorému z existujúcich orgánov.  

Zákonom predpokladaným orgánom občianskeho združenia je aj jeho likvidátor. 

Pripúšťa sa, že stanovy určia, akým spôsobom bude vymenovaný likvidátor občianskeho 

združenia v prípade zrušenia občianskeho združenia. Je to oprávnením občianskeho 

združenia, pretože aj zákon
177

 uvažuje o dvoch situáciách. Ak občianske združenie 
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 Čl. III, bod 8., z. č. 346/2018 Z. z., V § 11 odsek 1 znie: „(1) Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov združenia, 
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dobrovoľne rozhodne o svojom rozpustení, má právo určiť si svojho likvidátora. Ak si ho 

neurčí, likvidátora určí ministerstvo vnútra. 

Údaje o likvidátorovi sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií. 

 

4.8.5. Organizačné jednotky občianskeho združenia 

Do registra mimovládnych neziskových orgánizácií sa zapisujú aj organizačné 

jednotky občianskeho združenia, ktoré konajú vo svojom mene. Teda ide o samostatné 

subjekty práva, ktoré však majú určité osobitosti. Zapisuje sa jej názov, adresa sídla, 

identifikačné číslo, ktoré priradí štátna štatistika. Zapisuje sa aj fyzická osoba, ktorá je 

oprávnená konať v jej mene – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, 

rodné číslo, taktiež deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie konať v mene organizačnej 

jednotky. Toto platí pre každú organizačnú jednotku občianskeho združenia. 

Vznik aj zánik organizačnej jednotky v zásade závisí od vôle občianskeho združenia, 

ktoré si ju zriadi, alebo ju zruší. 

Štatutárny orgán občianskeho združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu 

zriadenie organizačnej jednotky, ktorá koná vo svojom mene. Oznamuje sa aj zmena údajov. 

Oznámenie musí obsahovať údaje o organizačnej jednotke v nasledovnom zložení: názov, 

sídlo, cieľ činnosti, identifikačné číslo, úplné údaje o fyzickej osobe oprávnenej konať v mene 

organizačnej jednotky.  

Organizačná jednotka občianskeho združenia vzniká tiež v dvoch krokoch – prvým je 

jej zriadenie samotným občianskym združením, druhým krokom je zápis do registra 

mimovládnych neziskových organizácií. Teda vznik organizačnej jednotky sa viaže na deň jej 

zápisu do registra. 

Keďže organizačné jednotky sú zaujímavou súčasťou slobody združovania už 

oddávna, je potrebné k nim uviesť čosi viac. Zákon o združovaní občanov označuje tradičné 

pobočky (v minulosti aj filiálky alebo odbočky, či miestne odbory spolkov) ako organizačné 

jednotky združenia. Združenia si môžu slobodne vytvárať organizačné jednotky, a to buď ako 

samostatné pobočky s právnou subjektivitou, alebo ako nesamostatné zložky - len 

organizačne vyčlenené vo vnútri združenia (v súlade so stanovami – referáty, odbory, 

oddelenia alebo iné zložky, vytvorené na najrozličnejšie úlohy, napríklad tlačový referát). 

Zákon o združovaní občanov uvádza medzi povinnými náležitosťami stanov 

ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo 

svojom mene. Teda pokiaľ ich združenie nehodlá v budúcnosti vytvoriť, nemusí mať takú 
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klauzulu v stanovách. V odbornej spisbe sa pobočky nazývajú aj tzv. vedľajšie spolky, ktoré 

sa považujú za vedľajšie právnické osoby, svojím založením i vznikom závislé od spolku ako 

celku, ako aj existenčne závislé na trvaní spolku ako celku. Zánikom spolku ako celku 

zanikajú aj všetky jeho organizačné jednotky, a to právne samostatné i nesamostatné.
178

 Čo 

neplatí naopak. Ak zanikne organizačná jednotka, nezanikne tým aj samotné združenie. 

Právna úprava organizačných jednotiek občianskych združení má po 30 rokoch od 

účinnosti demokratického zákona o združovaní občanov, teda od januára 2019, celkom novú 

koncepciu. Prešlo sa od princípu liberality ku princípu legality (registračnému). Zachovala sa 

základná zásada samosprávy, autonómie a dobrovoľnosti združení vytvoriť si svoje 

organizačné jednotky. Združenia si aj naďalej môžu založiť svoje pobočky s právnou 

subjektivitou. Opustil sa však ojedinelý spôsob vzniku právnických osôb, ktorý tu 30 rokov 

fungoval.  

Dosiaľ organizačné jednotky vznikali na princípe liberality. Postačilo splnenie 

zákonnej náležitosti, združenie vo svojich stanovách malo uvedené – že si organizačné 

jednotky s právnou subjektivitou bude ustanovovať. Potom stačilo len rozhodnutie o vzniku 

novej právnickej osoby, ktoré bolo v súlade so stanovami a nová právnická osoba vznikla - 

nemusela sa nikde evidovať, ani registrovať. Situácia spôsobovalo aplikačné problémy, či 

v danom prípade ide, alebo nie o samostatnú právnickú osobu a kto je oprávnený konať v jej 

mene. Na druhej strane to aj prinášalo zaujímavé prípady a právna veda i prax sa s tým 

vysporiadavala. „Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb., vyplýva, že stanovy 

občianskeho združenia môžu určiť, ktoré organizačné jednotky občianskeho združenia majú 

spôsobilosť konať vlastným menom, teda i nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti 

a sú právnickými osobami. Také organizačné jednotky však musia byť v stanovách výslovne 

uvedené, alebo musí byť v stanovách aspoň určené, akým spôsobom sa také jednotky zriaďujú, 

aby bolo možné jednoznačne zistiť, či ide v konkrétnom prípade o organizačnú jednotku 

vzniknutú v súlade so stanovami ako organizačná jednotka s právnou subjektivitou. Stanovy 

potom musia tiež jednoznačne určiť, kto je oprávnený menom takej organizačnej jednotky vo 

všetkých veciach konať, t.j. kto je jej štatutárnym orgánom.“ 
179
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 Telec, I., Spolkové právo. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 148 
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 Spor vychádzal z určenia vlastníckeho práva k domu s pozemkom, pričom súd neuznal postavenie žalobcu – 
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vyjadril aj Vrchný súd v Prahe, rozhodnutie Rc 15/95, 7 Cmo 18/92; in: Jemelka, L., Břeň, J., Zákon 
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Pre porovnanie s Českou republikou, „sprehľadňovanie sveta pobočiek“ sa tam udialo 

už dávnejšie.
180

 V roku 2009 sa v Čechách zaviedla povinnosť organizačným jednotkám 

oprávneným konať vo svojom mene oznámiť ministerstvu vnútra svoj názov, dátum vzniku 

a zániku, ako aj názov združenia, podľa stanov ktorého vznikli. Zaviedla sa tiež povinnosť 

ministerstva viesť evidenciu nielen združení, ale aj ich organizačných jednotiek s vlastnou 

právnou subjektivitou.
181

 Princíp legality (alebo tiež princíp registračný) sa v Čechách pri 

vzniku pobočky zaviedol od roku 2014. Český Občianský zákonník zachováva princíp 

dobrovoľnosti a samosprávneho charakteru spolku – stanovy môžu založiť pobočný spolok 

alebo môžu určiť, ako sa pobočný spolok zakladá. Právna osobnosť pobočného spolku sa 

odvodzuje od právnej osobnosti hlavného spolku. Pobočný spolok môže mať práva 

a povinnosti a nadobúdať ich v rozsahu určenom stanovami a zapísanom vo verejnom registri 

(§ 219 a § 228 Občanského zákoníka). Zaviedol sa princíp vzniku spolku, i vzniku pobočného 

spolku, dňom zápisu do verejného registra, ktorý vedie registrový súd. Zároveň sa ustanovilo 

pravidlo, že návrh na zápis pobočného spolku do verejného registra podáva hlavný spolok (§ 

229 Občanského zákoníka). 

Vznik novej právnickej osoby úplne mimo dosah štátu, plne na princípe liberality, bol 

veľmi zaujímavým príkladom fungovania občianskej spoločnosti a jej oprávnení. 

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a novela zákona o združovaní 

občanov zaviedla registračný princíp pri vzniku pobočky združenia. Teda po novom  

organizačné jednotky vznikajú v dvoch krokoch. O jej založení rozhodne samotné združenie a 

do 15 dní to štatutár združenia oznámi ministerstvu. Organizačná jednotka vzniká zápisom do 

registra mimovládnych neziskových organizácií.
182

 

Napriek tomu, že zákon o organizačných jednotkách ako právnických osobách nič 

ďalšie neustanovuje, možno konštatovať, že platia pravidlá vyvinuté právnou vedou 

a aplikačnou praxou. Hoci je právna úprava v tomto ohľade stručná, skúsenosti potvrdili, že aj 

sféra organizačných jednotiek je dôležitou súčasťou života občianskych združení a svoje 

pravidlá má upravené predovšetkým vo svojich stanovách. 

Vznik pobočky združenia pred rokom 2019 sa v praxi najčastejšie udial tak, že 

združenie si v stanovách určilo svoju vnútornú štruktúru a až neskôr si postupne vytváralo 

organizačné jednotky, a to na základe vnútro-organizačných aktov alebo zmluvami. Jeden 
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spôsob bol taký, že osoba alebo skupina osôb požiada príslušný orgán združenia o zriadenie 

organizačnej jednotky združenia a samotné združenie vystavilo tzv. registračný list, spravidla 

podpísaný štatutárom združenia. Okamih vystavenia takejto listiny sa považoval za vznik 

samostatnej právnickej osoby – organizačnej jednotky združenia. Iný spôsob vytvorenia 

organizačnej jednotky bol založený na tzv. zmluve o pridelení subjektivity, uzavretej medzi 

záujemcami o zriadenie organizačnej jednotky a samotným združením.  

Podľa slovenskej právnej úpravy od roku 2019 vznik organizačnej jednotky 

občianskeho združenia zápisom do registra mimovládnych neziskových organizácií 

predstavuje konštitutívny zápis. Zároveň však treba zohľadniť aj prechodné ustanovenia. 

Zánik organizačnej jednotky zákon o združovaní občanov pred rokom 2019 

neupravoval, ani neurčil výslovne jeho úpravu stanovám. Prakticky sa to najčastejšie udialo 

tak, že zo strany organizačnej jednotky došla žiadosť o jej zrušenie občianskemu združeniu 

a združenie, respektíve jeho štatutárny orgán o tom rozhodol.
183

 Právna veda sa prikláňala 

k názoru formulovanému aj českým Najvyšším súdom: „organizačná zložka občianskeho 

združenia, ktorá je právnickou osobou, nemôže zaniknúť skôr, ako je vykonané jej majetkové 

vysporiadanie (likvidácia).“
184

 

V súčasnosti možno uzavrieť, že zánik organizačnej jednotky občianskeho združenia 

naďalej závisí od vnútorných pravidiel daného združenia alebo danej organizačnej jednotky. 

Je tu nová povinnosť štatutára občianskeho združenia (tzv. hlavného spolku) do 15 dní 

oznámiť ministerstvu zánik organizačnej jednotky a dôvod zániku. Zápis do registra vykoná 

ministerstvo bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia o zániku organizačnej jednotky
185

. 

Tento zápis o zániku má teda deklaratórny účinok. Vzhľadom k tomu, že vyvratiteľná 

domnienka pravdivosti a úplnosti v registri zapísaných údajov je zakotvená priamo 

v zákone
186

, predsa len tu ostáva isté časové obdobie „neisté“, a to od zániku organizačnej 

jednotky po zápis tejto skutočnosti v registri. 

K zániku organizačnej jednotky občianskeho združenia so samostatnou právnou 

subjektivitou môže dôjsť z viacerých dôvodov. Stanovy môžu upraviť proces zániku 

iniciovaný buď z vôle hlavného združenia, alebo z vôle samotnej pobočky. Keďže pobočka je 
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závislá od existencie hlavného združenia, teda zanikne, ak zanikne hlavné združenie. Pobočka 

tiež môže byť vrchnostensky rozpustená. Zákon o združovaní občanov ukladá ministerstvu 

vnútra, ak zistí, že pobočka, ktorá vystupuje vo svojom mene, vyvíja činnosť nedovolenú v 

zmysle zákona o združovaní občanov – upozorniť ju a vyzvať na upustenie od tejto činnosti. 

V opačnom prípade nastupuje rozpustenie ministerstvom. 

Nový český Občiansky zákonník nasledoval rozhodovaciu činnosť súdov a právnu 

vedu a výslovne zakotvil, že zrušením hlavného spolku sa zrušuje i pobočný spolok a že 

hlavný spolok nezanikne skôr, než zaniknú všetky pobočné spolky (§ 230). Organizačná 

jednotka je podľa právnej vedy právnickou osobou s odvodenou subjektivitou od združenia 

samotného, lebo záleží na jeho stanovách, či vôbec a ako vznikne a v akom rozsahu bude 

spôsobilá konať. Jej majetok musí byť oddelený od majetku združenia, lebo nemôže byť 

majetok jednej právnickej osoby podmnožinou majetku inej právnickej osoby.
187

  

Novela zákona o združovaní občanov priniesla pravidlo, ktoré nasleduje túto aplikačnú 

prax i legislatívnu českú úpravu. Zrušením združenia sa zrušujú aj organizačné jednotky, 

ktoré konajú vo svojom mene. Združenie nezanikne skôr, než zaniknú všetky organizačné 

jednotky, ktoré konajú vo svojom mene.
188

 

 

4.8.6. Hospodárenie občianskeho združenia 

Do registra mimovládnych neziskových organizácií sa nezapisuje osobitne údaj 

o hospodárení občianskeho združenia. Hospodárenie občianskeho združenia je plne v jeho 

rukách, súvisí so samosprávnym a autonómnym charakterom občianskeho združenia. Do 

verejnej časti registra sa však vkladajú stanovy občianskeho združenia, aj ich zmeny. Pritom 

povinnou súčasťou stanov sú zásady hospodárenia. 

Zákon o združovaní občanov nemá podrobnejšiu úpravu týkajúcu sa hospodárenia 

a majetku združenia. Uvádza, že stanovy určujú zásady hospodárenia a tiež, že pri zániku 

združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. Majetkové vyporiadanie vykoná likvidátor 

určený ministerstvom, ak bolo združenie úradne rozpustené, alebo ak zaniklo dobrovoľne 

a niet orgánu, ktorý by majetkové vyporiadanie vykonal. Pri zániku, resp. pred zánikom 

združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie primerane podľa ustanovení Obchodného 

zákonníka o likvidácii spoločnosti (§ 70 až § 75 Obchodného zákonníka).  
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Súvis s hospodárením občianskeho združenia však majú ostatné novely zákona 

o združovaní občanov. Novým dôvodom zrušenia občianskeho združenia je vyhlásenie 

konkurzu alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Toto je 

akiste silnejší legislatívny motív pre občianske združenie – minimálna vedomosť o povinnosti 

riadne hospodáriť, ktorej zlyhania vedú k zániku občianskeho združenia. 

Napriek tomu, že stanovy nemusia povinne obsahovať údaje o likvidácii občianskeho 

združenia, o likvidátorovi, o naložení s likvidačným zostatkom, je to dôležitá oblasť právnych 

vzťahov, ktorú je vhodné mať vo vnútornom normatívnom akte upravené. 

Pravidlá likvidácie vo všeobecnosti prešli v ostatnom období výraznými sprísneniami 

pravidiel (novela Obchodného zákonníka) a keďže zákon o združovaní občanov naň pri 

zrušení a zániku občianskeho združenia odkazuje – primerane sa použijú všeobecné 

ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností. Pri 

vrchnostenskom rozpustení likvidátora občianskemu združeniu určí ministerstvo vnútra, pri 

dobrovoľnom rozpustení si likvidátora môže určiť samotné združenie. Iba ak tak neurobí, určí 

ho ministerstvo. 

Spresňovanie týchto pravidiel pri zániku občianskych združení úzko súvisí 

s hospodárením občianskeho združenia, a to s ochranou nielen samotného občianskeho 

združenia, ale najmä s ochranou majetkových práv tretích osôb. 

Zásady hospodárenia nie sú v zákone o združovaní občanov bližšie upravené. Je 

potrebné vychádzať z oddelenosti občianskych združení od štátu. Občianske združenia sú 

postavené na princípe vlastnej hospodárskej sebestačnosti a samofinancovaní.
189

 Nevylučuje 

to však možnosť uchádzať sa o získanie dotácie z verejných rozpočtov, štátu, obce, či 

Európskej únie.  

Zásady hospodárenia by mali vymedzovať druhy príjmov a výdavkov. Príjmy združení 

sú najčastejšie členské príspevky, ktoré však nemusia byť povinné, dary, dedičstvo, výnosy 

z vlastného majetku. Združenie môže nadobúdať svoj majetok, môže byť subjektom 

dedičského práva a na základe testamentu môže nadobudnúť dedičstvo.  

Združenie môže mať príjmy z podnikania a za účelom podnikania môže založiť 

podnikateľský subjekt. Vymedzenie zákona o združovaní občanov, ktorý sa nevzťahuje na 

združovanie občanov na zárobkovú činnosť, nemožno vykladať ako zákaz zárobkovej 

činnosti združenia, ale ako negatívne vymedzenie práva slobodne sa združovať v jeho účele. 

Pričom zárobkovú činnosť je potrebné chápať širšie ako samotné podnikanie.
190
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Počiatočné rozpaky v 90-tych rokoch 20. storočia o možnosti či nemožnosti 

podnikateľkých aktivít občianskym združením rozptýlilo rozhodnutie súdu: „Ustanoveniu 

žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu neodporuje, ak občianske združenie samo, 

alebo spolu s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, založí obchodnú spoločnosť 

alebo družstvo, alebo ak sa iným spôsobom majetkovo podieľa na činnosti takéhoto 

podnikateľského subjektu.“
191

 Teda nič nebráni tomu, aby si združenie založilo alebo vstúpilo 

do podnikateľského subjektu.  

Združenie môže podnikať, podieľať sa podnikaní inej osoby, alebo môže vykonávať 

inú zárobkovú činnosť. 

Platí tu zásada, že zisk sa využíva na ciele, prevádzku a rozvoj združenia. Zisk sa 

nemá rozdeľovať členom združenia, ani členom orgánov združenia. 

Občianske združenie môže vystupovať v pozícii podnikateľa pre účely zákona 

o konkurze a reštrukturalizácii. „Občianskemu združeniu ako podnikateľovi možno povoliť 

reštrukturalizáciu. Dlžníkovi - občianskemu združeniu – aj keď nie je zapísaný v Obchodnom 

registri ani v Živnostenskom registri, možno povoliť reštrukturalizáciu. V zmysle § 109 ods. 3 

písm. a) zákona o konkurze a reštrukturalizácii musí dlžník vykonávať podnikateľskú činnosť. 

Z reštrukturalizačného posudku vyplýva, že hlavným predmetom činnosti dlžníka je 

okrem iného aj poskytovanie reklamného priestoru, prenájom a podnájom športovísk,  

telocviční, bytových a nebytových priestorov, ktoré má dlžník vo vlastníctve alebo v nájme, 

prevádzkovanie Súkromnej športovej strednej odbornej školy v X., ktoré 

činnosti možno považovať za podnikateľské. Túto skutočnosť potvrdzujú aj samotné stanovy 

občianskeho združenia.“
192

 

Od roku 2019 sa do registra mimovládnych neziskových organizácií zapisujú tiež 

údaje o konkurze a reštrukturalizácii.
193

 

Výdavky združenia môžu byť rozličné, náklady na vlastnú činnosť, prenájom 

priestorov, za spotrebované médiá, na prípadné mzdy zamestnancov. Združenia nemajú 

povinnosť vytvárať si rezervný fond.  
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V rámci hospodárenia občianskeho združenia je zaujímavým (nie len pre okruh 

občianskych združení z oblasti športu) rozhodnutie súdu, ktoré sa vyjadrilo k zdaňovaniu 

združenia, hokejového klubu a jeho príjmov z reklamy:  

„Základnou činnosťou hokejového klubu je športová činnosť. Príjmy z reklamy nie sú 

oslobodené od dane z príjmov, lebo neplynú z činnosti, za účelom ktorej športový klub vznikol. 

Oslobodenými príjmami môžu byť príjmy zo vstupného na hokejové zápasy, príjmy z 

„predaja“ hráčov, príjmy z televíznych a rozhlasových prenosov zápasov hokejového klubu a 

pod. K oslobodeným príjmom nie je možné priraďovať daňové výdavky. Predmet dane z 

príjmov sú iba príjmy od dane neoslobodené a k týmto príjmov sa viažu náklady. Predmetom 

dane je len dosiahnutý kladný rozdiel medzi zdrojom príjmov a účelovo preukázateľne 

vynaloženými výdavkami na zabezpečenie činnosti, pre ktorú bol predmetný subjekt 

zriadený.“
194

 

Podnikateľské aktivity občianskeho združenia a ich zdaňovanie riešil súd v súvislosti 

občianskeho združenia prevádzkujúceho počítačovú herňu. „Ak sú priestory spoločnosti (s. r. 

o.) prenajaté občianskemu združeniu vybavené počítačmi, prevádzkovanými za odplatu, 

prístupné okrem členom občianskeho združenia aj verejnosti, je to predpokladom na 

vyrubenie dane. Klubová karta, ktorú obdržal po príchode do klubu (priestorov prenajatých 

občianskemu združeniu, využívaných ako počítačová herňa) každý návštevník ako záujemca o 

využitie počítačov, nezakladá členstvo v občianskom združení. Rovnako na vznik členstva 

nepostačuje len vypísanie formuláru – vstupnej prihlášky do občianskeho združenia. Naopak, 

členom združenia sa stane záujemca až prijatím, o ktorom rozhoduje výkonný výbor na 

základe písomnej prihlášky združenia v zmysle stanov.“
195

 

Pre porovnanie s českou úpravou nového občianskeho zákonníka, do ustanovení 

o spolkoch sa dostali aj pojmy podnikanie, hlavná a vedľajšia činnosť spolku, zárobková 

činnosť a zisk. Hlavnou činnosťou spolku môže byť len uspokojovanie a ochrana tých 

záujmov, ku ktorých naplňovaniu je spolok založený. Podnikanie alebo iná zárobková činnosť 

nemôže byť hlavnou činnosťou spolku. Vedľa hlavnej činnosti môže spolok tiež vyvíjať 

vedľajšiu hospodársku činnosť spočívajúcu v podnikaní alebo inej zárobkovej činnosti, ak jej 

účel podporuje hlavnú činnosť, alebo ak je jej účel v hospodárnom využití spolkového 

majetku. Zisk z činnosti spolku možno použiť iba na spolkovú činnosť vrátane správy 

spolku.
196
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Občianske združenia môžu svoju činnosť financovať aj z finančných prostriedkov 

rôznych subjektov súkromného práva, ak splnia ich dotačnú politiku a podmienky.  

Čo sa týka hospodárenia občianskeho združenia, jeho povinnosťou je dodržiavať 

všeobecné predpisy účtovníctva a daní. Ak vykonáva aj nejakú podnikateľskú činnosť alebo 

inú zárobkovú činnosť, vzťahujú sa naň aj príslušné osobitné predpisy. Ak má svojich 

zamestnancov, vzťahujú sa naň aj všetky predpisy upravujúce práva a povinnosti 

zamestnávateľa. 

 

4.8.6.1. Hospodárenie občianskeho združenia a verejné financie 

Zásada oddelenosti od štátu predpokladá, že občianske združenia sú od štátu oddelené 

aj finančne, teda že sa samofinancujú.  

Je však už tradičnou súčasťou financovania, a to nielen občianskych združení, ale aj 

iných mimovládnych neziskových organizácí, financovanie z verejných zdrojov. Znie to 

paradoxne, ale aj občianske združenie napriek svojej oddelenosti od štátu môže mať svoju 

činnosť financovanú štátom, obcou, vyšším územným celkom, niektorou grantovou schémou 

Európskej únie. 

Právna úprava umožňuje, že občianske združenia sa môžu dostať do pozície príjemcov 

verejných financií, napríklad dotácie od štátu alebo od obce, samosprávneho kraja, ale aj 

z Európskej únie. Zákon č. 523/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

upravuje také podmienky. Z výdavkov štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o 

štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie právnickým osobám a 

fyzickým osobám. Dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti poskytuje správca kapitoly alebo 

orgán štátnej správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na jeho rozpočet, alebo 

ak tak ustanoví osobitný zákon, iná rozpočtová organizácia (§ 8a). Dotácie sa poskytujú 

spravidla na základe žiadosti. Rozsah a ďalšie podmienky poskytovania dotácií a spôsob ich 

poskytovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá správca kapitoly, ktorý 

je orgánom štátnej správy, ak nie sú ustanovené osobitným zákonom. Ak správca kapitoly nie 

je orgánom štátnej správy, môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených zákonom. 

Použitie dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého 

spôsob určuje ministerstvo financií. Pokiaľ združenie prijme finančnú pomoc priamo z 

Európskej únie, je povinné oznamovať ministerstvu financií v lehote do 30 dní od jej prijatia 

výšku prijatej finančnej pomoci a účel, na ktorý bola finančná pomoc poskytnutá, oznamuje 

sa aj žiadosť Európskej únie o vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti (§ 20 ods. 8). 
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Osobitnými predpismi v tejto oblasti sú zákony, ktoré ministerstvám určujú oblasti, 

v ktorých môžu poskytovať dotácie jednotlivým mimovládnym neziskovým organizáciám, ale 

aj širšie, rôznym subjektom z prostredia občianskej spoločnosti. 

Napríklad podľa z. č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky možno poskytnúť dotáciu (aj) občianskemu združeniu, a to na 

podporu organizovania pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia 

Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad 

fašizmom vrátane spomienkových akcií a stretnutí odbojových skupín a organizovania 

pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov komunizmu, na podporu 

výskumu, archivovania a publikačnej činnosti protikomunistického odboja, boja proti totalite 

a zločinom komunizmu, na podporu zabezpečovania výkonnostného a vrcholového športu a 

rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a 

športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, na 

podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií 

rómskej komunity.
197

 

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky, upravuje podmienky pre poskytovanie dotácií rôznym subjektom 

z prostredia občianskej spoločnosti, aj občianskym združeniam. Môže ísť o dotáciu zo 

štátneho rozpočtu na rôzne účely, napríklad ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva v 

oblasti pamiatkového fondu, kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak 

znevýhodnených skupín obyvateľstva, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných 

škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných 

škôl, podpora miestnej a regionálnej kultúry, obnova knižníc a knižničného fondu.
198

 

Pravidlá pre udeľovanie dotácií združeniam, alebo iným subjektom, z rozpočtu obce 

alebo samosprávneho kraja upravujú príslušné všeobecne záväzné nariadenia
199

. 

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií zaviedol ako osobitnú 

sankciu za nesplnenie notifikačných povinností voči registru nemožnosť získať verejné 

prostriedky.
200

 Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky združeniu a ani 

samotné združenie nesmie nadobudnúť majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, 

                                                 
197

 § 2 písm. f) – i) z. č. 526/2010 Z. z. 
198

 § 2 ods. 1 z. č. 434/2010 Z. z. 
199

 Napríklad VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2015 zo dňa 06. 10 .2015 o poskytovaní dotácií a 

grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov; VZN Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Skalica   

 
200

 § 6 z. č. 346/2018 Z. z. 
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majetok obce alebo majetok verejnoprávnej inštitúcie, pokiaľ nemá v registri zapísané údaje 

v rozsahu - názov / sídlo / IČO / právna forma / údaje o štatutárovi. Obdobné sa týka aj 

odborovej organizácie a organizačnej jednotky združenia, organizačnej jednotky odborovej 

organizácie alebo organizačnej jednotky organizácie zamestnávateľov. 

 

Možnosť občianskych združení podieľať sa na verejných financiách je v Slovenskej 

republike úpravené takzvanou asignáciou dane. Ide o všeobecné známe dve percentá. 

Občianske združenia majú aj isté daňové oslobodenia podľa zákona o daniach z príjmov. 

Možno konštatovať, že v niektorých krajinách sú niektoré druhy združení daňovo 

zvýhodnené. Daňové úľavy sa prejavujú buď formou oslobodenia určených združení od daní 

alebo možnosťou daňových odpočtov pre subjekty podporujúce určené združenia.  

Daňové zvýhodnenia vyplývajú zo spoločenského uznania združení a ich činností, 

ktorými napĺňajú rozličné verejno-prospešné ciele (charita, zameranie na rôzne druhy pomoci 

sociálne ohrozeným skupinám, environmentálne aktivity, humanitné ciele, etc.). Niektoré 

štáty vyjadrujú podporu takýmto subjektom i ich aktivitám prostredníctvom osobitných 

daňových zvýhodnení zakotvených v právnych úpravách. Týmto sa štátny, ale aj 

podnikateľský (trhový) i nepodnikateľský (občiansky) sektor vzájomne dopĺňajú v saturovaní 

všeobecno-prospešných ambícií i potrieb.  

V súčasnosti občianske združenia môžu byť prijímateľmi tzv. dvoch alebo troch 

percent dane. Daňovníci si môžu určiť, že ich podiel na zaplatenej dani do výšky 2 % (s 

istými variáciami, pozn. M. G.) sa má poukázať ním určenému občianskemu združeniu.
201

 

Občianske združenie sa však môže stať prijímateľom tzv. dvoch percent len na určené 

verejnoprospešné účely. Samotné združenie musí mať svoj predmet činnosti určený 

v stanovách a musí ísť o niektorý z katalógu verejnoprospešných účelov. Prijímateľom časti 

zaplatenej dane sa môžu stať subjekty v rôznych právnych formách, každopádne ide 

o subjekty tzv. neziskového sektora. Občianske združenie je jedným z nich.
202

  

Občianske združenie musí splniť prísne podmienky, aby mu mohol byť podiel dane 

poukázaný. Zároveň má združenie povinnosť byť registrované v centrálnom registri 

prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky, pričom splnenie určených 

podmienok sa každoročne osvedčuje. 

                                                 
201

 Podľa § 50 ods. 1) z. č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmu 
202

 Podľa § 50 ods. 4 z. č. 595/2003 Z. z., prijímateľom môže byť občianske združenie, nadácia, neinvestičný 

fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej 

spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž, subjekty výskumu a vývoja, Fond 

rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. 
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Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi (aj občianskemu združeniu) a 

použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti. Občianske združenie ako prijímateľ 

podielu dane musí mať predmet činnosti podľa § 50 ods. 5 z. č. 595/3003 Z. z. o daniach 

z príjmov, nasledovný (podraditeľný pod niektorú oblasť): 

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 

oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,  

b) podpora a rozvoj športu,  

c) poskytovanie sociálnej pomoci,  

d) zachovanie kultúrnych hodnôt,  

e) podpora vzdelávania,  

f) ochrana ľudských práv,  

g) ochrana a tvorba životného prostredia,  

h) veda a výskum, 

i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. 

 

Čo sa týka oslobodenia občianskych združení od daní, podstatnou je úprava daní 

z príjmov. Predmetom dane občianskych združení sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk 

alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z 

nájomného, príjmov z reklám a príjmov z členských príspevkov a príjmov na základe zmluvy 

o sponzorstve v športe. Združenia majú od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na 

ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, 

okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov na 

základe zmluvy o sponzorstve v športe a príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, 

z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Od dane sú oslobodené členské príspevky podľa stanov 

prijaté občianskymi združeniami. Od dane sú tiež oslobodené podpory a príspevky poskytnuté 

z prostriedkov občianskych združení, vrátane nepeňažného plnenia. Občianske združenia 

nemusia podávať daňové priznania, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, 

z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy oslobodené od dane.
203

 

V Slovenskej republike združenia nepožívajú iné daňové úľavy, okrem  spomenutých. 

Neviaže sa na ne v štandardných prípadoch ani žiadna osobitná povinnosť predkladať štátu 

účtovné alebo iné výkazy. Vzťahujú sa na ne všeobecné daňové predpisy a predpisy 

účtovníctva. V prípade, že združenie splní podmienky subjektu poskytujúceho služby, ktoré 

                                                 
203

 § 9, § 12, § 13, § 41, § 43 a § 50 z. č. 595/2003 Z. z., o daniach z príjmov 
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majú všeobecne prospešný charakter a ktoré sú definované zákonom o daniach z príjmov, 

môže sa stať prijímateľom tzv. dvoch (troch) percent dane. Správca dane však preveruje 

splnenie mnohých podmienok, kým prevedie podiel dane prijímateľovi. Napr. či združenie 

ako daňovník nemá nedoplatok na dani, ani povolený odklad platenia dane a ani povolenie 

platenia dane v splátkach; či daňovník – fyzická osoba určil ako prijímateľa len jednu 

právnickú osobu s uvedením príslušnej sumy, a ak ide o daňovníka právnickú osobu, či určil 

jednu alebo viac právnických osôb s uvedením príslušných súm; či je prijímateľ uvedený k 

31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov 

vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky, či je prijímateľ osobou podľa podmienok 

citovaného zákona aj s určenými predmetmi činností. Mieru istoty si zákonodarca upevnil aj 

tým, že správca dane preverí, či prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, 

ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie uvedených podmienok, či prijímateľ 

nemá nedoplatok na povinnom poistnom, a či má zriadený účet v banke alebo pobočke 

zahraničnej banky, a či má príslušné osvedčenie od notára.  

O snahe udržať účelový charakter použitia podielu dane svedčí pravidlo, podľa 

ktorého ak sa zruší prijímateľ do roka po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane, 

je povinný najneskôr ku dňu zrušenia vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane miestne 

príslušnému podľa sídla prijímateľa a na nedodržanie tejto povinnosti sa vzťahujú 

ustanovenia o porušení finančnej disciplíny. Obdobne je zabezpečená povinnosť prijímateľa 

použiť poukázaný podiel v určenom čase a na určený účel.  

Poukazovanie podielu zaplatenej dane združeniu je v podstate transfer verejných 

financií do súkromného sektora. Keďže sa tu sleduje verejno prospešný účel, aplikuje sa tu 

zásada verejnosti. Napríklad zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý vedie notárska 

komora a každoročne ho zverejňuje do 15. januára kalendárneho roka. Daňové riaditeľstvo 

Slovenskej republiky každoročne ku koncu januára zverejňuje ročný prehľad prijímateľov za 

predchádzajúci rok s uvedením názvu, sídla a identifikačného čísla prijímateľa a súhrnu 

podielov mu poskytnutých. Každý prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane v 

ročnom prehľade prijímateľov je vyšší ako 3 320 eur, je povinný do 16 mesiacov odo dňa 

zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého 

podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu 

zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane a výrok audítora, (ak podľa 

osobitného predpisu prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom). Prijímateľ, 

ktorého súhrn podielov zaplatenej dane v príslušnom kalendárnom roku je vyšší ako 33 000 

eur, je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo 
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pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane. 

Navyše, ak prijímateľ nesplní špecifikované podmienky, nebude zaradený do zoznamu 

prijímateľov na obdobie jedného roka
204

. 

Je potrebné zopakovať zásadu transparentnosti, ktorú zákonodarca vložil do zákona 

o registri mimovládych organizácií. Získať verejné financie môže iba občianske združenie, 

ktoré má v registri riadne zapísané údaje. Subjekt verejnej správy nemôže poskytnúť 

občianskemu združeniu, ani jeho organizačnej jednotke, verejné prostriedky, ak jej v registri 

chýbajú údaje: názov – sídlo – IČO – právna forma – identifikácia štatutára. Aj naopak, 

majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, majetok obce alebo majetok inej 

verejnoprávnej inštitúcie nemôže nadobudnúť občianske združenie, ani jeho organizačná 

jednotka, ak nie sú v registri uvedené údaje. 

 

4.8.6.2. Hospodárenie občianskeho združenia v kontexte 

hospodárenia a daňových úľav rôznych subjektov občianskej spoločnosti 

 

Možno zovšeobecniť, že občianska spoločnosť v Slovenskej republike požíva isté 

daňové zvýhodnenia a môže sa aj uchádzať o verejné financie. Teda už uvedené neplatí 

výlučne pre občianske združenia, ale týka sa širšieho okruhu subjektov. 

V Slovenskej republike existuje úprava, ktorá poskytuje podporu organizáciám 

občianskej spoločnosti, a to formou 2% alebo 3% dane (asignácia, podiel dane). Ide o 

relatívne stabilnú úpravu. Zákon o daniach z príjmov (z. č. 595/2003 Z. z.) určuje, že 

daňovník môže určiť subjekt, ktorému bude poukázané 2% resp. 3% dane. Poberateľom 2% 

resp. 3% dane sa môže stať subjekt z neziskového sektora, a to občianske združenie, nadácia, 

neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové 

zariadenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom, 

Slovenský Červený kríž, subjekty výskumu a vývoja, Fond rozvoja odborného vzdelávania a 

prípravy. Takýto subjekt musí splniť prísne podmienky, aby mu mohol byť podiel dane 

poukázaný. Subjekt musí byť registrovaný v centrálnom registri prijímateľov vedenom 

Notárskou komorou Slovenskej republiky. Splnenie podmienok sa každoročne osvedčuje. 

Prijímateľom podielu dane sa môže stať subjekt, ktorý má vo svojich stanovách niektorý z 

predmetov činnosti: ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo 

závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb; podpora a rozvoj športu; poskytovanie 
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 § 50 z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu 
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sociálnej pomoci; zachovanie kultúrnych hodnôt; podpora vzdelávania; ochrana ľudských 

práv; ochrana a tvorba životného prostredia; veda a výskum; organizovanie a 

sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. 

Prijímateľ podielu dane je povinný tieto prostriedky použiť na určený účel a v 

určenom čase. Aplikuje sa tu princíp transparentnosti. Zoznam poberateľov podielu dane je 

verejný zoznam, každoročne ho zverejňuje notárska komora. Daňové riaditeľstvo Slovenskej 

republiky každoročne zverejňuje ročný prehľad príjmov prijímateľov za predchádzajúci rok 

(názov, sídlo, identifikačné číslo, súhrn podielov mu poskytnutých). História jednotlivých 

takýchto príjmov je verejne dostupná on-line, na stránke Finančnej správy Slovenskej 

republiky.
205

  

Ak prijímateľ z podielov dane získa viac ako 3320 eur, je povinný do 16 mesiacov od 

zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť svoju špecifikáciu použitia zdrojov v 

Obchodnom vestníku. V Obchodnom vestníku subjekt zverejní výšku a účel použitia podielu 

zaplatenej dane, spôsob použitia podľa členenia na účel použitia a na prevádzku prijímateľa, 

ako aj výrok audítora, ak prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Ak 

subjekt takto získa viac ako 33 000 eur, je povinný do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť 

osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sa vedie iba príjem a 

čerpanie podielu zaplatenej dane.  

Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení na podnikanie, sú príjmy z 

činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, ďalej príjmy z predaja 

majetku, príjmy z nájomného, príjmy z reklám, príjmy z členských príspevkov, príjmy na 

základe zmluvy o sponzorstve. Takýmito daňovníkmi, ktorí nie sú založení na podnikanie, a 

ktoré sú tu sledované, sú občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a záujmové združenia právnických osôb. 

Tieto subjekty majú od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel vznikli, 

alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom. Od dane nie sú 

oslobodené príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného, príjmy z reklám, príjmy na 

základe zmluvy o sponzorstve v športe a príjmy z podnikania. Od dane sú oslobodené členské 

príspevky podľa stanov, a to občianskych združení a záujmových združení právnických osôb. 

Od dane sú oslobodené podpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov občianskych združení, 

nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a neinvestičných 

fondov, vrátane nepeňažného plnenia.  
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 https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-prijimatelov-dane 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-prijimatelov-dane
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Osobitná forma podpory organizáciám občianskej podpory je oslobodenie príjmov z 

reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Ide o príjmy uvedených subjektov, ktoré získali 

maximálne do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie
206

. Tieto príjmy môžu 

subjekty použiť len do konca roka nasledujúceho po roku, kedy ich prijali, inak ich musia 

zahrnúť do základu dane. Môžu ich použiť len na určený verejnoprospešný účel. Takýto 

príjem z reklám určený na charitatívne účely je pre subjekt, ktorý ho poskytol, daňovo 

uznateľným nákladom. 

Uvedené subjekty nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú 

predmetom dane a príjmy, ktoré sa vyberajú zrážkou. Občianske združenia nemusia podávať 

daňové priznania, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň 

vyberá zrážkou a príjmy oslobodené od dane, a to členské príspevky.  

Do registra mimovládnych neziskových organizácií sa na návrh zapisovaného subjektu 

zapíše aj všeobecne prospešný účel, ak je cieľom alebo predmetom činnosti daného subjektu 

tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj kultúrny a duchovných hodnôt; životného prostredia; 

ľudských práv; zdravia; sociálnych služieb a sociálnej pomoci; vzdelávania;vedy, výskumu a 

vývoja; telovýchovy; dobrovoľníctva; rozvoj spolupráce a humanitárnej pomoci; tiež sa na 

žiadosť zapíše do registra webové sídlo zapisovaného subjektu. Môže sa tak na návrh 

zapisovanej osoby zapísať jeden alebo viac všeobecne prospešných účelov a takto sa sleduje 

získanie prehľadu o účele použitia financií z podielu zaplatenej dane. 

Organizácie občianskej spoločnosti môžu svoje príjmy používať na základe vlastného 

uváženia, predovšetkým na svoju činnosť a svoju správu. Organizácie osôb sú slobodnejšie v 

rozhodovaní použitia príjmov. Organizácie majetku majú svoje zákonné limity na použitie 

svojich príjmov, a to na účely určené vo svojich štatútoch a zakladacích listinách.  

Právna úprava nerozlišuje podmienky podľa veľkosti tej-ktorej organizácie občianskej 

spoločnosti. Všetky podmienky sú dané jednotne pre každý typ právnickej osoby. Niektoré 

povinnosti sú náročnejšie, ak subjekt dosiahne vyššie príjmy. Vzniká tak povinnosť účtovnú 

závierku overiť audítorom, prípadne pri istom príjme z podielu dane viesť osobitný účet v 

banke, prípadne viesť podvojné účtovníctvo, nielen jednoduché účtovníctvo. Všetky tieto 

subjekty podliehajú všeobecným predpisom daňovým a účtovným. Ohľadom účtovníctva sú 

tu jednotne určené podmienky, ktoré sa týkajú všetkých subjektov, ak s ohľadom na ich 

aktíva, tržby a počet zamestnancov musia svoju účtovnú závierku overiť audítorom. Zákon o 

dani z pridanej hodnoty stanovuje, že ak má subjekt príjmy z podnikania minimálne 49 790 
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eur za 12 nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je povinný zaregistrovať sa ako platiteľ dane 

z pridanej hodnoty (DPH)
207

. 

V Slovenskej republike neexistuje osobitná právna úprava pre financovanie subjektov 

občianskej spoločnosti, pre všetky subjekty platia všeobecné predpisy daňové a účtovné. Nie 

je tu osobitná úprava pre financovanie organizácií občianskej spoločnosti zo zahraničných 

zdrojov. 

Organizácie občianskej spoločnosti v Slovenskej republike nemajú osobitné zákonné 

limity, ktoré by ich obmedzovali v politických aktivitách, alebo by im prikazovali politickú 

aktivitu. Ich zapojenie do politických aktivít je na ich vlastnom uvážení, v priestore non 

contra legem. 

Objem financovania organizácií občianskej spoločnosti nie je v komplexnosti verejne 

dostupnou informáciou. Občianske združenia a záujmové združenia právnických osôb nemajú 

žiadnu notifikačnú povinnosť voči štátu, ani ohľadom členov, ani ohľadom svojej činnosti, 

ani ohľadom svojich príjmov a nákladov. 

Notifikačná povinnosť sa vzťahuje na organizácie majetku, teda na nadácie, 

neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Tieto 

subjekty sú povinné zasielať výročné správy do verejnej časti registra účtovných závierok v 

členení: prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k 

verejnoprospešnému účelu subjektu, ročná účtovná závierka, prehľad príjmov aj zdrojov 

pôvodu, prehľad poskytnutých prostriedkov subjektom, celkové výdavky podľa činnosti 

subjektu a správy subjektu, zmeny v základnom dokumente a v osobách orgánov subjektu a 

iné. Tieto účtovné závierky sú individuálne verejne dostupné.
208

 Nezisková organizácia 

poskytujúca všeobecne prospešné služby je povinná mať pre verejnosť prístupnú výročnú 

správu vo svojom sídle. 

Istý odhad financovania občianskej spoločnosti predstavuje publikácia, ktorá 

zohľadňuje údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej 
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republiky a údajov tretieho sektora, teda občianskej spoločnosti
209

. Podľa štruktúry príjmov 

neziskových organizácí v Slovenskej republike v roku 2013 predstavovalo financovanie 

neziskového sektora približne tretinou z verejných zdrojov, tretinou zo súkromných zdrojov a 

tretinou príjmov z vlastnej činnosti. Šlo o verejné zdroje (dotácie a transfery) vo výške 

226 000 000 eur, (približne 31%), daňová asignácia 46 706 000 eur (6%), dary a príspevky od 

jednotlivcov 95 943 000 eur (13%), dary a príspevky od korporácií 63 207 000 eur (8%), dary 

a príspevky zo zahraničia 42 771 000 eur (6%), príjmy z činnosti 255 073 000 eur (35%). V 

tomto prepočte nie sú zobrazené dáta za poskytnuté financie od obcí a vyšších územných 

celkov, ktoré sa nepovažujú za zásadný zdroj financovania, ale odhadujú sa na približne 15% 

verejných zdrojov. 

Financovanie z verejných zdrojov zahŕňa aj financovanie zo štátu, obce, vyššieho 

územného celku alebo z Európskej únie. Priznáva to zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy (z. č. 523/2004 Z. z.). Použitie dotácií podlieha povinnému ročnému 

zúčtovaniu. Pravidlá pre udeľovanie dotácií obcami a vyššími územnými celkami určujú 

jednotlivé všeobecne záväzné nariadenia.  

 

4.8.7. Práva a povinnosti členov občianskeho združenia 

Člen občianskeho združenia je imanentnou súčasťou tohto typu právnickej osoby, 

ktorá je z teoretického pohľadu združením (organizáciou) osôb, a to právnickou osobou 

súkromného práva. Občianske združenie je združením členov. 

Člen je stavebná jednotka občianskeho združenia. Podľa zákona o združovaní občanov 

členom občianskeho združenia môže byť fyzická osoba a aj právnická osoba. Zákon tiež 

ustanovuje, že práva a povinnosti člena upravujú stanovy.  

Členstvo v združení zahŕňa všetky práva a povinnosti člena združenia voči združeniu, 

ktoré sa viažu na osobu člena a sú neprevoditeľné. Členstvo je teda vzťah medzi členom 

a občianskym združením. Práva a povinnosti člena vznikajú od momentu vzniku 

členstva, trvajú počas neho a zanikajú so zánikom členstva. Členstvo nie je nijako majetkovo 

vyjadrené, napríklad formou členského (alebo obchodného) podielu a členské práva 

a povinnosti nie sú predmety spôsobilé na scudzenie, zapožičanie, záloh, dedenie ani iné 

právne nakladanie. Právna a ekonomická podstata súkromnoprávneho inštitútu členstva 
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spočíva v tom, že nevyjadruje podiel na čistom obchodnom imaní spolku, ale vyjadruje mieru, 

akou sa člen podieľa na rozhodovaní o spolku.
210

  

Zákon nekladie žiadne usmernenia pre úpravu stanov ohľadom členstva, okrem 

základných zásad slobody združovania – tu je dôlezitá najmä zásada dobrovoľnosti a zásada 

zákazu k núteniu združovať sa. Úprava členstva je v rukách samotného občianskeho 

združenia. Členstvo vyjadruje súhrn práv a povinností, ktoré sa viažu na člena vo vzťahu 

k samotnému občianskemu združeniu. V plnom rozsahu sú definované stanovami združenia. 

Stanovy tiež môžu určiť, akými spôsobmi členstvo vzniká a zaniká. Štandardne proces vzniku 

členstva súvisí s podaním prihlášky a rozhodnutím príslušného orgánu združenia o jeho 

prijatí. Zásada dobrovoľnosti predpokladá, že na vznik členstva nie je právny nárok, pretože 

ani združenie samotné nemožno prinútiť, aby niekoho prijalo „medzi seba“. Stanovy to môžu 

upraviť aj inak, napríklad na členstvo môže byť právny nárok, ak stačí, aby bola združeniu 

doručená riadne vyplnená prihláška uchádzača o členstvo.  

Vnútorná organizácia občianskeho združenia vyjadrená v stanovách určuje mieru 

účasti člena na rozhodovaní združenia. Podiel člena na rozhodovaní združenia môže byť 

rôzny, od úplnej účasti na každom rozhodovaní až po účasť minimálnu. Dokonca, ak s tým 

súhlasí, jeho účasť na rozhodovaní nemusí byť žiadna a jeho aktivity v združení sú závislé od 

rozhodovania niektorého vopred určeného orgánu, hoci aj monokratického. Stanovy môžu 

upraviť rôzne kategórie členstva, napríklad, riadny člen, člen – zakladateľ, člen - čakateľ, 

čestný člen. Bolo to možné u nás v minulosti (od polovice 19. storočia do roku 1948) a za 

nezákonné sa nepovažovalo, ak sa stanovy spolku určili na večné časy, čiže bez možnosti 

zmien.
211

 Je to možné aj dnes, u nás i v Čechách. Členstvo ani nemusí byť podmienené 

zaplatením členského príspevku, pravidlo určia stanovy.  

Zánik členstva sa spravidla viaže na dobrovoľné vystúpenie zo združenia, na smrť 

člena (zánik právnickej osoby – člena), alebo na vylúčenie. Občianske združenia väčšinou 

pamätajú aj na prevenciu pred prípadnými spormi, preto stanovy častokrát určujú, ktorý orgán 

občianskeho združenia, z akých dôvodov a v akom procese rozhoduje o vylúčení člena. 

Členstvo sa viaže na konkrétnu osobu, teda ho nie je možné previesť a neprechádza na dediča, 

iba že by stanovy určovali inak. 

Subjekt, ktorý je oprávnený založiť združenie, je občan, ale aj cudzinec, teda fyzická 

osoba. Právnická osoba môže byť členom. Platná úprava nedáva žiadne obmedzenia, je len 

                                                 
210

 Telec, I., Spolkové právo. Praha : C. H. Beck, 1998, s. 55 
211

 Dusil, V., Československé právo spolkové. Praha : Aventinum, 1924, s. 20 a nasl. 



91 

 

jedna požiadavka - minimálny vek 18 rokov aspoň jedného člena prípravného výboru pri 

zakladaní združenia s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike.  

 

Právna úprava v Slovenskej republike nekladie žiadne prekážky fyzickým osobám, 

ktoré by ich limitovali v realizácii slobody združovania v občianskych združeniach. Niet 

obmedzení členstva s ohľadom na vek, pohlavie, rasu, štátne občianstvo, národnosť, politickú 

príslušnosť, vzdelanie, povolanie, ani výkon funkcie štátu alebo inej funkcie v rámci orgánu 

verejnej moci. Sloboda združovania v občianskych združeniach patrí každému. Keďže však 

ide o súkromnoprávny priestor, občianske združenie samotné si podmienky členstva môže 

vymieniť z rôznych dôvodov. Stanovy môžu určiť podmienku členstva viazanú vek, pohlavie 

(napr. občianske združenie – mužský spevácky zbor, ženský klub), povolanie (lekársky 

spolok), vzdelanie (súvisí aj s výkon niektorých druhov povolania), záľuby, schopnosti, 

ťažkosti (klub abstinentov), spoločne zdieľané myšlienky a mnoho ďalších, ktoré vyjadrujú 

podstatu vytvorenia daného združenia. Práve pre takéto možnosti spoločného snaženia sa 

spoločne naladených osôb sa táto sféra spoločenského života stále rozvíja. 

Zákon o združovaní občanov neurčuje žiadne podmienky pre člena – právnickú osobu. 

Logicky z toho vyplýva, že v zásade nemožno vylúčiť niektorý typ právnickej osoby 

z možnosti byť členom občianskeho združenia, pokiaľ to osobitný predpis nevylučuje. 

S ohľadom na základné zásady slobody združovania, tieto garantuje štát, preto nie je na nich 

účastný. Právnické osoby reprezentujúce štátnu moc musia operovať len v priestore secundum 

et intra legem, preto aj ich dobrovoľná účasť v dobrovoľnej sfére združovania nie je možná. 

Pre slobodu združovania platí, že členstvo a činnosť v jednotlivých občianskych 

združeniach sa v zásade nemusí vylučovať, pokiaľ sa obsahovo nevylučujú ciele jednotlivých 

združení. Člen združenia môže byť členom aj iného, prípadne aj viacerých združení.
212

  

Čo sa týka povinných údajov o občianskych združeniach doručovaných ministerstvu, 

súčasná právna úprava nevyžaduje nahlasovanie údajov o členstve. Je len vecou stanov 

a interného administrovania združenia i účtovníctva, ako si eviduje aktuálnu i bývalú členskú 

základňu. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií predpokladá, že združenie 

môže mať svoje webové sídlo a toto môže na žiadosť nechať zapísať do registra.
213

 Teda 

prvok transparentnosti je prítomný, ale zatiaľ nie je povinný.  
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Do registra mimovládnych neziskových organizácií sa zapisujú údaje iba o členoch 

prípravného výboru – o nich sa logicky predpokladá, že od momentu vzniku občianskeho 

združenia sa stanú jeho členmi, resp. stanú sa jeho zakladajúcimi členmi v štádiu zrodu, napr. 

na ustanovujúcej schôdzi, kde sa dohodne založenie združenia, spíšu sa stanovy a návrh na 

registráciu a určí sa štatutár. Ďalším údajom, ktorý sa zapisuje do registra mimovládnych 

neziskových organizácii a ktorý sa týka konkrétnej osoby, je údaj o štatutárovi alebo 

o členoch štatutárneho orgánu. Hoci zákon neuvádza nikde podmienku členstva v občianskom 

združení pre štatutára, je to najčastejšou praxou. Žiadne ďalšie údaje o členoch, ani o počte, 

ani o zložení, ani o miere ich aktívnej účasti na činnosti občianskeho združenia, nie je 

občianske združenie povinné štátu nahlasovať. 

Tu je zaujímavá otázka demokratického usporiadania vzťahov vo vnútri 

občianskeho združenia. Tvorcovia zákona o združovaní občanov pri jeho príprave 

formulovali zákaz takých združení, ktoré sú založené na vodcovskom princípe, teda takých, 

ktoré vytvárajú svoje orgány nedemokraticky bez priamej účasti členstva. Ako vhodný spôsob 

organizácie združenia odporúčali, aby sa vytváranie jeho orgánov uskutočňovalo 

demokratickým spôsobom, voľbou, či inak, vždy však pod priamym vplyvom členov 

združenia.
214

 Do znenia zákona sa však taká podmienka nedostala, teda nemožno jednoznačne 

vyvodiť, že nedemokratická štruktúra združenia je neprípustná. Keďže ide o subjekty, ktoré sa 

vyznačujú svojou dobrovoľnosťou, je vecou stanov združenia, ako určia orgány združenia, 

spôsob ich ustanovovania, ako aj určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene 

združenia.  

Hayek zreteľne zvýrazňuje potrebu demokracie ako metódy vládnutia v štáte, no 

odlišuje nevládne organizácie a ich spôsob prijímania rozhodnutí: „Demokracia (...) sa týka 

metódy alebo procedúry určovania vládnych rozhodnutí a netýka sa ani nejakého základného 

blaha alebo zámeru vlády (ako je nejaký druh materiálnej rovnosti), ani to nie je metóda, 

ktorú možno zmysluplne použiť na nevládne organizácie (ako sú vzdelávacie, zdravotnícke, 

vojenské alebo obchodné zariadenia). Obe tieto jeho nadužitia zbavujú slovo „demokracia“ 

akéhokoľvek jasného významu.“
215

 

Pokiaľ by sa členovia nijakým spôsobom nepodieľali na rozhodovaní vo veciach 

svojho združenia, išlo by o veľmi oklieštené realizovanie svojho členstva v združení. Ak by 

však stanovy výslovne oprávňovali rozhodovať o všetkom (aj o vylúčení člena) určitej osobe, 
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alebo určitému orgánu a uchádzači o členstvo a členovia by s tým súhlasili, nemožno iba 

v tomto vidieť protiprávnosť. Zostávame vo sfére dobrovoľnosti, nakoľko rozhodnutie 

nevstúpiť do takého občianskeho združenia, alebo vystúpiť z neho, nemôže byť obmedzené. 

Rozpor so zákonom by prípadne mohol byť identifikovaný nedovolenou činnosťou takého 

občianskeho združenia.  

Možno uviesť české súdne rozhodnutie, v ktorom nízka miera účasti členstva 

na vážnom rozhodnutí – vylúčení člena zo združenia – v spojení s absenciou 

predchádzajúceho definovania dôvodu na vylúčenie boli vyhodnotené ako neprípustné 

a protirečiace ústavným právam na združovanie, ako aj v rozpore so zásadou vnútro-

spolkovej demokracie.
216

 Výsledkom toho bolo upozornenie súdu na vysokú mieru 

potrebnosti definovania konania člena, ktoré môže byť dôvodom vylúčenia. Následne český 

Občiansky zákonník podrobne vyjadril pravidlá pre vylúčenie člena – čo je príklad vplyvu 

aplikačnej praxe na následné legislatívne ukotvenia. Súd v roku 2010 konštatoval, že 

v prípade stanov ide o prejav zmluvnej autonómie členov, to však neznamená, že by stanovy 

ako lex contractus nemuseli rešpektovať obsah, zmysel i účel všeobecných ustanovení zákona 

č. 83/1990 Zb. (porovnaj § 1 ods. (1) zákona, t.j. občania majú právo slobodne sa združovať), 

ako aj predovšetkým ústavné záruky združovania.
217

 

Uvedené rozhodnutie dokladuje, že do zvažovania popri požiadavke legálnej 

spravodlivosti vychádzajúcej z pozície de lege lata, sa hľadalo riešenie súladné 

s požiadavkami etickej spravodlivosti, o.i. v súlade s dobrými mravmi. Súdne rozhodnutie 

významným spôsobom vkročilo do limitovania spolkovej autonómie. Pravidlá pre 

nadobúdanie a zánik členstva nie sú výslovne povinnou súčasťou stanov, ktoré sa predkladajú 

k návrhu na registráciu, len všeobecne  - práva a povinnosti člena upravujú stanovy združenia 

(§ 3. ods. 3). Súd zvýraznil potrebu (možno až nutnosť) vopred v stanovách definovať dôvod 

na potenciálne vylúčenie člena, ako aj formulovať dôvod konkrétneho vylúčenia.  

Súd určil  podmienky na obsah stanov: „Spravidla teda nebude prípustné, aby členstvo 

v občianskom združení bolo ukončené proti vôli člena bez uvedenia dôvodu. Ak ostatní 
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 NS ČR, spis. zn. 28 Cdo 2976/2010 
217

 Rozsudok NS ČR, spis. zn. 28 Cdo 2976/2010 z 14.12.2010; K právu slobodne sa združovať súd uviedol, že 

jeho rovnocennou zložkou je oprávnenie člena zotrvať v združení, ak má člen záujem podieľať sa na činnosti 

združenia (rubom je zákaz núteného združovania spolu s právom slobodne zo združenia vystúpiť). Súd odkázal 

na „analógiu s právnou úpravou občianskeho zákonníka, podľa ktorej účastník právneho vzťahu je oprávnený 

od neho odstúpiť za podmienok daných zákonom (§ 48 OZ) a ukončenie právneho vzťahu je čo do jednotlivých 

spôsobov podrobne regulované vo všeobecnej polohe ustanoveniami o zániku záväzku (§ 559 - § 587 OZ).“ 

Preto „ak sa fyzická alebo právnická osoba stala účastníkom občianskeho združenia ako kontraktu, potom pre ňu 

– a pre ostatných členov vo vzťahu k nej – platí, že túto účasť (členstvo v združení) možno ukončiť z vôle tejto 

osoby a proti jej vôli len spôsobmi jasne v príslušnom dokumente združenia vymedzenými.“ Dovolací súd zrušil 

rozsudok odvolacieho súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 
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členovia združenia nechcú s niektorým členom naďalej v združení zotrvávať, musí byť 

v stanovách výslovne a jasne upravený dôvod (viac dôvodov), prečo môže byť člen zo 

združenia vylúčený; tento dôvod potom musí byť zrozumiteľným spôsobom nevzbudzujúcim 

pochybnosti skutkové ani formálne členovi oznámený (žiadúca je jeho osobná prítomnosť pri 

prejednaní dôvodu jeho vylúčenia) (…) kvórum postačujúce na vylúčenie člena valným 

zhromaždením, ktorý je podľa stanov len tesný presah jednej šestiny všetkých oprávnených 

členov (jedna tretina prítomných členov – plnoletých – stačí na uznášania schopnosť valného 

zhromaždenia, za návrh musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných), je neprijateľné pre 

uznanie takého úkonu za súladný so zákonom. Zásadu vnútrospolkovej demokracie, ktorú by 

mala relevantná úprava stanov pre prípad vylúčenia člena rešpektovať, nemožno chápať 

týmto spôsobom. Hrozí tu zneužitie združovacích práv, pri ktorom môže stanovami 

aprobovaná väčšina konať i tak, že pôjde o výkon práva v rozpore s dobrými mravmi.“ 

Tvorcom stanov združenia možno len odporučiť, aby pri koncipovaní rozloženia síl, 

tvorbe a oprávnení jednotlivých orgánov v združení pamätali na to, že ak združenie má 

v plnom rozsahu zodpovedať potrebám a záujmom všetkých svojich členov, tak títo všetci 

členovia majú byť prítomní pri zásadných rozhodnutiach združenia. Pokiaľ tomu však - 

zámerne - nie je, stále je možnosť – dobrovoľne – združenie opustiť. 

Rovnoprávnosť členov vo vnútri občianskeho združenia je potrebné interpretovať ako 

rovnoprávnosť členov jednej kategŕie členov, pokiaľ občianske združenie upravuje rôzne 

kategórie členov. 

Miera konkrétnosti alebo všeobecnosti vyjadrenia práv a povinností členov 

občianskeho združenia je na združení samotnom. Vždy je však dôležité myslieť na prípadné 

budúce spory a tak definovať konanie člena, ktoré občianske združenie vylučuje. Zároveň je 

vhodné pamätať na pravidlá vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti vo vnútri 

občianskeho združenia voči členovi, určiť orgán, ktorý o tom bude rozhodovať a aké následky 

to pre člena môže mať. 

Zákon o združovaní občanov nezodpovedá otázku - minimálne ani maximálne - koľko 

členov má mať občianske združenie. Počet členov sa odvíja od ustanovení o konaní 

o registrácii, pričom sa vyžaduje, aby návrh na registráciu podali minimálne tri fyzické osoby, 

z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov. Používa sa pre nich legislatívna skratka 

prípravný výbor. O limitoch najnižšieho a najvyššieho prípustného počtu členov možno 

uvažovať len v súvislosti s prípadným ustanovením stanov. V rámci právnej úpravy sa však 

možno zamyslieť len nad minimálnym počtom členov združenia. Čo s občianskym združením 
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ktorému klesá počet členov? Prvorepublikové komentáre uvádzali minimum členstva tak, keď 

si spolok ešte môže zo svojho členstva utvoriť a „udržať“ svoje orgány podľa stanov. 

Na otázku minimálneho počtu členov sa nedá odpovedať všeobecne uspokojivo. 

Nedostatok členstva zákon nikde nedefinuje ako dôvod na zánik združenia, hoci 

z pohľadu teórie nemôže ísť o združenie osôb, keď tu niet združených osôb. 

Všeobecné občianskoprávne normy hovoria,
218

 že na zriadenie právnickej osoby je 

potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. 

Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo do iného 

zákonom určeného registra, ak osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak. Zákon 

o združovaní nevyžaduje osobitnú formu zakladacej listiny, ktorou sa potvrdzuje dohoda 

zakladateľov o založení združenia. Tento súkromnoprávny úkon dohody o iniciovaní vzniku 

združenia sa predpokladá a samozrejme predchádza podaniu žiadosti o registráciu. 

Obsahovým vyjadrením a v istom zmysle aj písomným potvrdením dohodnutia sa na založení 

združenia sú stanovy. 

Komentáre starších úprav spolkového práva na našom území sa vysporiadavali s  

eventualitou minimálneho počtu členov - zakladateľov spolku tak, že podpis dvoch 

zakladateľov k návrhu na založenie spolku stačil, ak zakladatelia spolku boli v stanovách 

poverení len na to, aby prijímali prihlášky prvých členov spolku, pričom konštituovanie 

spolku bolo vyhradené ustanovujúcej schôdzi. Ak boli zakladatelia podľa stanov povolaní do 

funkcií orgánov spolku, museli podpísať návrh tie osoby, ktoré boli podľa stanov určené na 

to, aby prevzali tieto funkcie.
219

  

Minimálny počet členov súvisí aj s otázkou prirodzeného zániku združenia. Čo sa 

stane, ak občianske združenie stratí svojich členov, či už všetci zomrú (zaniknú – člen 

právnická osoba), alebo z neho vystúpia? V minulosti – v prvorepublikovom období - sa 

v takom prípade pripúšťalo, že príslušný orgán mohol úradne konštatovať zánik spolku 

a vymazať ho zo spolkového katastra.
220

 Toto úradné konštatovanie zániku spolku však 

vyplývalo len z komentára zákona, nie zo znenia samotného spolkového zákona.  

Staršia spisba uvažovala o minimálnom počte členov nasledovne. Podľa Lubyho sa 

spolky radia k spoločnostiam (korporáciám), t.j. k združeniam osôb s určitým účelom, ktorým 

právo priznáva samostatnú subjektivitu, odlišnú od subjektivity združených osôb. Táto 
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 § 19 Občianskeho zákonníka 
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 Dusil, V., Kliment, J., Spolky, shromáždění a politické strany podle práva československého. Praha : 

Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, s. 29; komentár k spolkovému zákonu č. 134/1967 r. 

z.; 
220

 Dusil, V., Československé právo spolkové. Praha : Aventinum, 1924, s. 56 
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subjektivita sa nestráca, kým trvá personálny substrát, hoci sa mení, dokonca trvá aj vtedy, 

pokiaľ jednotlivé osoby vystúpia, pokiaľ aspoň jediná reprezentuje jej personálny substrát. 

Korporácia zanikne „odpadnutím personálneho substrátu, t.j. ak odpadnú všetci jej členovia; 

odpadnutie väčšiny členov neprekáža. Korporácia trvá, aj keď už má len jediného člena, ba 

dokonca, ak to stanovy umožňujú, aby sa členstvo doplňovalo, trvá, hoci toho času členstva 

niet, až dovtedy, kým nie je rozhodnuté, že už členstvo týmto spôsobom nenadobudne. To, čo 

počas tejto prestávky spoločnosť udržuje, je jej organizácia.“
221

  

Rouček uvádza, že spolok musí mať schválené stanovy, musí byť konštituovaný, t.j. 

musia sa ustanoviť jeho orgány a o schválenie stanov môže žiadať len jedna osoba. Jedným 

z dôvodov zániku spolku uvádza odpadnutie všetkých členov, pričom ak zostane len jeden 

člen, tak to samo o sebe nie je dôvod na zánik spolku. „Jeden člen môže podľa panujúcej 

náuky zostať, lebo člen a korporácia sú rôzne subjekty a preto spolu môžu tvoriť základ 

združenia, čo je vyvrcholením personálnej tendencie, lebo korporácia je len personifikáciou 

spoločenskej zmluvy a ak zostane len jeden člen, potom tu niet spoločenského pomeru.“
222

  

Telec sa k minimálnemu počtu členov v spolku vyjadruje, že ak spolok príde 

o všetkých členov, z pohľadu práva týmto spolok ako právnická osoba nezaniká. Z pohľadu 

teoretického i vecného však už ide o „nespolok“, pretože nemá jeden z pojmových znakov – 

členstvo. Nie je optimálnym riešením ani vymenovanie chýbajúcich členov súdom, nakoľko 

by tu dochádzalo k rozporu s princípom dobrovoľnosti členstva a činnosti v spolku, ako aj 

k rozporu s dobrovoľnosťou spolkovej samosprávy.
223

 

Do budúcnosti je pre nás inšpirujúca česká úprava. Český Občiansky zákonník 

uvádza, že korporáciu vytvára ako právnickú osobu spoločenstvo osôb. Uvádza, že aj na 

právnickú osobu tvorenú jediným členom sa hľadí ako na korporáciu. Korporácia môže mať 

jediného člena, ak to pripúšťa zákon. V takom prípade tento nemôže z vlastnej vôle ukončiť 

svoje členstvo, iba ak by v dôsledku toho nastúpila na jeho miesto nová osoba. Ak by však 

klesol počet členov pod počet stanovený zákonom, súd ju aj bez návrhu zruší a nariadi jej 

likvidáciu. Najprv jej však poskytne primeranú lehotu na nápravu. Pre spolky český 

Občiansky zákonník uvádza: aspoň tri osoby vedené spoločným záujmom môžu založiť na 

jeho napĺňanie spolok, ako samosprávny a dobrovoľný zväzok členov a spolčovať sa v ňom. 

Český Občiansky zákonník v kontexte so zrušením spolku (spolok môže zrušiť súd) odkazuje 
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na ustanovenia o zrušení právnickej osoby, ktoré možno použiť aj na 

interpretáciu minimálneho počtu členov spolku. Súd na návrh toho, kto osvedčí právny 

záujem, alebo aj bez návrhu, zruší právnickú osobu a nariadi jej likvidáciu, ak vyvíja 

nezákonnú činnosť v takej miere, že to závažným spôsobom narušuje verejný poriadok, alebo 

už naďalej nespĺňa predpoklady vyžadované pre vznik právnickej osoby zákonom, alebo 

nemá viac ako dva roky štatutárny orgán schopný uznášať sa, alebo tak ustanovuje zákon. 

Zároveň však, ak zákon umožňuje súdu zrušiť právnickú osobu z dôvodu, ktorý možno 

odstrániť, súd jej ešte ustanoví primeranú lehotu na jeho odstránenie.
224

 

Otázka poklesu počtu členov, alebo zániku členstva ako takého je teda otázkou 

teoretickou. Podľa súčasnej slovenskej úpravy, nie je v rozpore s právnym poriadkom, ak 

občianske združenie existuje len s jedným členom. Napriek tomu, že zákon o združovaní 

občanov uvádza, že v prípade, ak dôjde k zmene štatutára, zmena musí mať isté náležitosti: 

(...) Oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí 

byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je 

potrebný podľa zaregistrovaných stanov, a novozvoleným štatutárnym orgánom alebo 

novozvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. 

Podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu zapísaného v registri, ktorý 

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, sa nevyžaduje. Ak štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu zapísaný v registri odmietne podpísať oznámenie a uznesenie združenia 

o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, jeho podpis možno nahradiť 

vyhlásením troch členov združenia, ich podpisy musia byť úradne osvedčené a nahrádzajú 

podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
225

. Čiže zákon za istých 

okolností spomína nutnosť podpisu troch členov občianskeho združenia. Zároveň však 

neuvádza na žiadnom mieste ako dôvod zrušenia občianskeho združenia pokles členov pod 

nejakú hranicu. 

Zánik členstva „posledného člena“, alebo všetkých členov – aj súčasne - je 

mimoriadna situácia, ale nie nereálna. Čo však v prípade, že členovia zanikli, ale majetok 

v spolku zostal? Kto daný majetok vlastní? Ako sa s ním naloží? Čo v prípade dlhov? To je 

azda najcitlivejšia otázka legislatívnej súčasnosti. Ako uchrániť práva tretích osôb zneužitím 

alebo nejakým nedobromyseľným konaním členov, hoc aj využitím slobody združovania 

a vystúpením z občianskeho združenia?  
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Otázka týkajúca sa poklesu počtu členov bola aplikačne riešená. V jednom prípade – 

bývalý štatutárny zástupca občianskeho združenia a v tom čase jediný člen, ktorý nedokázal 

vyriešiť situáciu, ako oficiálne ukončiť existenciu združenia, ktoré už fakticky nevykonávalo 

žiadnu činnosť, žiadal ministerstvo vnútra, aby občianske združenie rozpustilo a vymenovalo 

likvidátora. Ministerstvo tak konať odmietlo, nakoľko nenašlo oporu v zákone. Tento 

„posledný člen“ požiadal súd, aby ministerstvu uložil povinnosť tak urobiť.
226

 Podľa názoru 

súdu reakcia ministerstva bola v súlade so zákonom. Aj keď zákon nerieši komplexne všetky 

situácie pre zánik združenia, ministerstve nevyplnilo medzeru a nevykročilo mimo taxatívne 

dôvody na rozpustenie združenia. Ani súd v tomto prípade do vnútorného života občianskeho 

združenia nevstúpil, neriešil otázku, či navrhovateľ (bývalý štatutár) je vôbec členom 

združenia, nezačal skúmať, aký je stav členstva. Či osobu navrhovateľa ešte možno 

považovať za člena združenia (napr. či podmienkou členstva podľa stanov je zaplatenie 

členského príspevku a či je táto podmienka aktuálne splnená, keď podľa navrhovateľovho 

opisu združenie dlhodobo nevyvíja žiadnu činnosť, etc.). Ministerstvo i súd zostalo v pozícii, 

že komunikuje s jediným členom združenia, ktorý požaduje od štátu konať nad rámec 

zákonných oprávnení. Keďže evidentne nešlo o prípady, v ktorých zákon opisuje nedovolené 

združenia, štát (ministerstvo) zostal na pozícii zásahu štátnych orgánov len v medziach 

zákona, pričom dôvody navrhovateľa na rozpustenie občianskeho združenia vyhodnotil ako 

dôvody, ktorým chýba opora v zákone. Takýto postup potvrdil aj súd, keďže ku namietanej 

nečinnosti orgánu verejnej správy (ministerstva) vyslovil, že zákon ministerstvu neukladá 

konať tak, ako sa domáhal navrhovateľ a návrh zamietol. „Ministerstvo vnútra nemôže 

rozhodnúť o rozpustenia združenia z dôvodov iných ako z tých, ktoré sú vymedzené zákonom. 

Nie je možné v konaní o nečinnosti orgánu verejnej správy domáhať sa, aby súd uložil 

povinnosť ministerstvu vnútra rozhodnúť o rozpustení združenia a vymenovaní likvidátora, ak 

na to nie sú zákonné podmienky. Ministerstvo nemôže rozhodnúť o rozpustení združenia na 

návrh navrhovateľa z dôvodov, že združenie nevyvíja činnosť a nie je uznášaniaschopné, teda 

rozhodnúť o rozpustení združenia z iného dôvodu ako vymedzeného zákonom, pretože by 

konalo nad rámec svojich právomocí definovaných zákonom.“ 

Otvorené otázky teda zostávajú: mal by to byť štát, kto oficiálne konštatuje zánik 

občianskeho združenia, lebo mu klesol počet členov? Mal by štát rozhodnúť o naložení 

s majetkom, ktorý zostal a závažnejšie – s dlhmi? Otázka prípadnej právnej úpravy je preto 

taká zložitá, pretože by v každom ohľade začala zasahovať do vnútorného priestoru 
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občianskeho združenia. Preverovať zo strany štátu počet členov občianskeho združenia, ich 

identitu, ich aktivitu, ich zámer vystúpiť alebo zotrvať v občianskom združení - to celkom 

určite nie je ochranou slobody združovania. 

Akcent sprísnenia podmienok na zánik občianskeho združenia sa už v nedávnej novele 

zákona o združovaní objavil. Prísne viazanie zániku občianskeho združenia na akt štátu – 

výmaz z registra mimovládnych neziskových organizácií, ako aj sprísnenie podmienok pred 

týmto výmazom, je očividnou snahou sprehľadniť právne vzťahy, ale najmä nastaviť 

prísnejšie kritériá pre občianske združenia pred ich „opustením života v právnych vzťahoch“. 

Tento krok je na prospech ochrany práv tretích osôb a zdôrazňuje zodpovednosť občianskych 

združení za svoje konanie a aj za svoje záväzky. Stále ostáva právne otvorená časť, ktorá sa 

dokonca môže dotýkať aj obchodnoprávnych vzťahov. „Ide však o veľmi zložitú tému, pretože 

sa v nej prejavuje predovšetkým sloboda združovania a tá je „slobodná veľmi široko“. 

Zložitosť témy sa prejavuje v tom, že schopnosť obrany voči nedobromyseľnému konaniu 

nikdy nie je dokonalá. (...) Je možné otvoriť niektoré úvahy spojené so spomenutým 

potenciálne nedobromyseľným konaním združení, ktoré si „priam pýta“ zvyšovať právne 

záruky zodpovedného a transparentného konania združení zaoberajúcich sa aj 

podnikateľskou činnosťou. Alebo z druhej strany, zvýšiť právne záruky proti zneužitiu 

takýchto aktivít. Združenia sa totiž tešia veľmi slobodnej právnej úprave, čo je nesporným 

dôkazom slobody garantovanej v spoločnosti a v štáte. Sloboda združovania stojí na 

dobrovoľnosti, oddelenosti od štátu, samospráve a vnútornej autonómii. Právna úprava 

nezakazuje a aplikačná prax od polovice 90-tych rokov pripúšťa podnikanie občianskych 

združení.
227

 Združenia sa môžu ocitnúť v pozícii podnikateľa, ktorému možno povoliť 

reštrukturalizáciu
228

, navyše vyhlásenie konkurzu alebo zamietnutie konkurzu pre nedostatok 

majetku sa stáva od októbra 2020 právnym dôvodom zániku združenia
229

. Úvahy o právnych 

zárukách proti spomenutému zneužitiu nemôžu opomenúť nesporné predpoklady slobodného 

združovania, z ktorých možno uviesť nasledovné: obmena členstva v združení bez obmedzenia 

je súčasť slobody združovania; evidovanie členov nie je povinné  (povinné evidovanie - 

v zmysle voči štátu - sa týka iba štatutára); „zánik členstva posledného člena“ nie je právne 

                                                 
227

 „Ustanoveniu žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu neodporuje, ak občianske združenie samo, 

alebo spolu s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, založí obchodnú spoločnosť alebo družstvo, alebo 

ak sa iným spôsobom majetkovo podieľa na činnosti takéhoto podnikateľského subjektu.“ Rozsudok NS SR sp. 

zn. Obz 5/95 z 31.1.1996 
228
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upraveným dôvodom zániku združenia; členovia združenia nie sú zodpovední za záväzky 

združenia a združenie nezodpovedá za záväzky členov.“
230

  

Zostáva konštatovať, že práve absencia ustanovenia o formálnych náležitostiach pri 

prirodzenom zániku spolku v zákone je rozumné riešenie. Nie je totiž žiaduce, aby sa štát 

dostal do pozície overovateľa „života spolku“, „životaschopnosti člena“, identity člena, 

zámerov člena zotrvať v občianskom združení alebo z neho vystúpiť, jeho platenia, či 

neplatenia členských príspevkov a vôbec dovolených aktivít spolku. Zrejme aj v minulosti 

také ustanovenie absentovalo zámerne. Je rozumné nechať priestor spolkovej autonómii, 

autoregulácii a vlastnému kultivovaniu.  

Možno bude inšpirujúci budúci český model,  ktorý prináša v spomínanom kontexte 

väčší dôraz na právnu ochranu tretích osôb. V individuálnych prípadoch (na návrh i ex offo) 

sa tu totiž pripúšťa možnosť preverenia aktuálneho stavu členskej základne a štatutárneho 

orgánu zhasínajúceho spolku.  

Zrejme rozumnou odpoveďou na položené otázky je nechať kultivovať spolkovú 

autonómiu a pri každej právnej reštrikcii, ktorá má priniesť ochranu pred nedobromyseľným 

konaním či už občianskeho združenia alebo jeho člena, nastaviť podmienky tak, aby sa v čo 

najmenšom rozsahu dotkli slobody združovania. 

Od roku 2019 zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií priniesol 

notifikačnú povinnosť každému občianskemu združeniu, aby do konca júna, respektíve do 

konca decembra 2019 štatutárny orgán občianskeho združenia zaslal ministerstvu 

aktualizované údaje o občianskom združení a o organizačných jednotkách, predovšetkým 

o štatutárnom orgáne. Za nesplnenie tejto povinnosti zákon zavádza sankciu nemožnosti 

uchádzať sa o verejné prostriedky
231

. Nezavádza sa síce zákonná fikcia zániku združenia 

v prípade nesplnenia tejto aktualizačnej povinnosti, každopádne ministerstvo získa prehľad 

o „aktívnych“ občianskych združeniach. No ide o desiatky tisíc subjektov, preto aktualizačný 

proces bude náročný. Otázka živých a mŕtvych občianskych združení – spolkov je aktuálna aj 

v Čechách. Nie je jednoduché predložiť jednoznačnú odpoveď, ako postupovať v prípade 

„mŕtvych“ občianskych združení a pritom zachovať základné zásady slobody združovania 

i ochrany práv iných. 

 

                                                 
230

 Gajdošová, M.: Zmeny vzniku a zániku niektorých právnických osôb súkromného práva, pôsobiacich v 

priestore občianskej společnosti. Justičná revue. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 6-7 (2020), s. 766-775. Ide aj o 

reakciu na niektoré otázky prevodov obchodných podielov publikované v článku: Surmánek, E.: Nekalá 

likvidácia v kontexte združovacieho práva. Justičná revue 1/2020, Bratislava : MS SR, s. 52 - 60 
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4.8.8. Stanovy občianskeho združenia ako lex contractus 

Stanovy občianskeho združenia sú jeho nevyhnutnou súčasťou. Každé občianske musí 

mať svoje stanovy. V dvoch vyhotoveniach musia byť priložené k návrhu na registráciu 

združenia. Pre stanovy sa nevyžadujú osobitné formálne náležitosti. Potrebné je ich písomné 

vyhotovenie a nevyžadujú sa žiadne podpisy. Stanovy patria k základným dokumentom 

združenia a ich obsahové náležitosti upravuje zákon o združovaní občanov
232

. Stanovy sa 

povinne zverejňujú do registra mimovládnych neziskových organizácií, ako aj ich každá 

zmena. Občianske združenia môžu mať aj ďalšie vnútorné normatívne akty, napríklad 

diciplinárny poriadok, ak to stanovy umožňujú. Stanovy musia byť v súlade so zákonom i so 

zásadami slobody združovania, v súlade s nimi musia byť ďalšie vnútorné normatívne akty 

občianskeho združenia. 

Zásada dobrovoľnosti, autonómneho a samosprávneho charakteru občianskeho 

združenia znamená, že záleží na vôli zakladateľov a neskoršie na členoch, ako budú 

konkrétne pravidlá znieť. Dohodnuté stanovy – lex contractus - upravujú vnútorné vzťahy 

a organizáciu združenia a vzťahy jeho členov. Stanovy môžu určiť, aké ďalšie vnútorné 

predpisy si združenie vytvorí a aké oblasti svojej činnosti alebo vnútorných vzťahov nimi 

upraví. 

Register mimovládnych neziskových organizácií sa vedie v elektronickej podobe 

a člení sa na verejnú a neverejnú časť. Vo verejnej časti registra sa vedú aj stanovy združenia, 

ich zmeny a dodatky, s anonymizovanými údajmi („ktorých anonymizovaním sa pri ich 

zverejňovaní zabezpečí ochrana práv a právom chránených záujmov“,
233

 t.j. rodné čísla 

a adresa pobytu štatutárov). 

Rozširovanie povinne zapisovaných údajov a zverejňovanie údajov o občianskych 

združeniach a ich organizačných jednotkách verejne dostupným spôsobom, postupne od roku 

2019, vo verejnom registri, je jedným z nástrojov práva na informácie. V tomto prípade 

predovšetkým ide o prehľad štátu v súkromnoprávnom priestore, kde sa realizuje ústavná 

sloboda združovania. No na druhej strane ide aj o možný prehľad všetkých ďalších subjektov 

práva, ktoré „chcú vidieť a vedieť“, pretože informácie o registrovaných občianskych 

združeniach a ich organizačných jednotkých z akéhokoľvek dôvodu potrebujú. „Právo na 

informácie je nástrojom presadzovania princípu transparentnosti, ktorý je v právnom 

a demokratickom štáte jedným z všeobecných princípov ovládajúcich činnosť orgánov 
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233

 § 5 ods. 2 z. č. 346/2018 Z. z. 



102 

 

verejnej moci, vrátane orgánov verejnej správy“
234

. Preto je možné očakávať, že verejným 

využívaním verejnej časti tohto registra sa môže znížiť objem uplatňovania, ale i zneužívania 

práva na informácie podľa tzv. infozákona.
235

 

Stanovy sú organizačným aktom združenia, ktorý zaväzuje dovnútra.
236

 Stanovy 

vytvorené združením s participáciou jej členov sú záväzným dokumentom, ktorý rešpektuje 

nielen združenie, jej členovia, ale aj štát, keďže uznal možnosť vytvoriť si interné predpisy 

združenia. Stanovy nemôžu určovať povinnosti osobám stojacim mimo občianskeho 

združenia.  

Združenia sú organizácie súkromného práva. Podľa ESĽP ide o právo zakladať 

združenia ako organizácie súkromného práva, ktoré vznikli na základe súkromnoprávnych 

predpisov a majú plnú autonómiu pri vydávaní rozhodnutí a pri správe svojich vnútorných 

vecí.
237

 

Stanovy sú záväzným dokumentom: „registráciou sa stanovy občianskeho združenia 

stávajú záväznými a záväzne upravujú otázky, ktorých úprava bola stanovám zverená. 

Stanovy teda nemajú povahu ,súkromnej listiny’, ale sú záväzným dokumentom, pri ktorom 

neplatí princíp publikácie ako pre zákon, ktorého obsah musí byť preukázaný, avšak sú 

záväzné.“
238

  

Záväzné sú stanovy, ale aj ďalšie vnútorné normatívne akty občianskeho združenia. 

„[Ú]čelom čl. 46 ods. 1 ústavy je zaručiť prístup k súdu aj tomu, kto tvrdí, že bol na svojich 

právach ukrátený rozhodnutím orgánu občianskeho združenia, ktoré považuje za nezákonné 

alebo odporujúce stanovám združenia za podmienky, že pre preskúmanie takéhoto 

rozhodnutia sú splnené predpoklady ustanovené právnymi normami. Ústavne konformný 

výklad týchto predpokladov môže byť iba taký, ktorý umožní správnemu súdu poskytnúť 

účinnú (skutočnú), a nie iba iluzórnu ochranu právam fyzických osôb – členov občianskeho 

združenia. Tým, že demokratický štát umožňuje občianskym združeniam slobodne v medziach 

zákonov upraviť si svoje vnútorné pomery, zároveň deklaruje, že v prípade, ak takáto úprava 

vnútorných pomerov združenia – stanovenie práv a povinností jeho členov nie je v rozpore so 

                                                 
234

 Dobrovodský, R., Košičiarová, S., Právo na informácie. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, ISBN 

978-83-7490-915-0, s. 9 
235

 K výkonu práva na informácie a aj k jeho šikanóznemu výkonu pozri napr. Dobrovodský, R., Vybrané otázky 

aplikácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. In: Verejná správa, právny štát a 

ochrana základných ľudských práv a slobôd. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w 

Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-783-5. - s. 37-54. 
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Právnickej fakulty UK, 1995, s. 196. 
237
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zákonom, bude ju i rešpektovať, a v prípade, ak dôjde k porušeniu práv členov postupom 

orgánu združenia, ktorý je nezákonný alebo odporuje stanovám združenia, demokratický štát 

sa prostredníctvom rozhodnutia súdov zaväzuje poskytnúť takémuto členovi združenia i súdnu 

ochranu, a to všetko v záujme naplnenia základného práva jeho občanov na slobodné 

združovanie sa v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. Súčasťou týchto 

povinností štátu je potom aj povinnosť rešpektovať v medziach zákonov prijatú vnútornú 

úpravu pomerov združenia vrátane úpravy postupu disciplinárneho konania vedeného 

orgánom združenia proti jeho členovi za porušenie takto členovi stanovených povinností“.
239

  

Na jednej strane štát akceptoval záväznosť stanov a aj záväznosť ďalších vnútorných 

predpisov, napríklad disciplinárneho poriadku, pokiaľ sú v súlade so zákonom. 

V roku 2016 Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že ďalšie vnútorné 

poriadky majú byť dané na posúdenie spolu so stanovami združenia registrujúcemu orgánu. 

Išlo o rozhodnutie, ktorým sa potvrdilo rozhodnutie ministerstva o odmietnutí registrácie 

združenia. „Registrovému orgánu je potrebné predložiť buď stanovy v konečnej dostatočnej 

konkrétnej preskúmateľnej podobe alebo predložiť spolu so stanovami aj ostatné interné 

poriadky, na ktoré odkazujú stanovy, aby súladnosť stanov so zákonom bolo možné preskúmať 

v spojení s vnútornými predpismi. Napriek tomu, že zákon upravuje povinné náležitosti stanov 

a neuvádza, v akom rozsahu a do akej hĺbky majú byť tieto náležitosti v stanovách upravené, 

majú byť špecifikované v takom rozsahu, aby činnosť, ciele, štruktúra a postupy občianskeho 

združenia boli preskúmateľné, či sú v súlade so zákonom.“
240

 

Zákon o združovaní občanov počíta iba so stanovami a ich povinnými náležitosťami, 

ktoré sa predkladajú ministerstvu vnútra. Preto s ohľadom na zasadu autonómnosti 

a samosprávneho charakteru združení, nie je vhodné vykladať tieto ustanovenia o stanovách 

extenzívne. Zákon síce priamo nezakotvuje, že stanovy môžu určiť, ktoré ďalšie vnútorné 

predpisy si združenie môže vytvárať, napriek tomu je to súčasťou autonómie 

a samosprávneho charakteru združenia, a navyše súčasťou jeho súkromnoprávneho priestoru. 
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Iným prípadom je, ak stanovy výslovne odkazujú na ďalší vnútorný predpis združenia, ktorý 

tvorí neoddeliteľnú súčasť stanov. Taký predpis posudzuje registrujúci orgán, rovnako aj jeho 

zmeny.  

K prípadnému prieskumu zákonnosti a súladnosti ďalších vnútorných predpisov 

združenia so stanovami, so zákonom a so základnými zásadami slobody združovania môže 

dôjsť v individuálnom prípade, predovšetkým v súdnom konaní. Ak v konkrétnom prípade 

bude člen namietať niektoré rozhodnutie orgánu združenia, uskutočnené podľa niektorého 

ďalšieho vnútorného predpisu združenia, že je v rozpore so stanovami alebo so zákonom, 

môže sa dostať do prieskumu aj tento vnútorný predpis, respektíve jeho konkrétne 

ustanovenie. Žiadnemu orgánu štátu však výslovne neprislúcha vo všeobecnosti posudzovať 

súladnosť ďalších vnútorných predpisov so stanovami alebo so zákonom, ani preventívne, ani 

následne.  

Na strane druhej však možno stanovy posudzovať ako pojem komplexný, ktorý 

vyjadruje nielen povinné náležitosti vyžadované zákonom, ale aj všetky ďalšie vnútorné 

pravidlá upravujúce vnútorné vzťahy v združení. Pretože by práve tu bola priamo otvorená 

cesta stanovami naplniť zákonné i ústavné záruky združovania, no v ďalších vnútorných 

predpisoch „nepredkladaných ministerstvu“ toto všetko zámerne neprimerane modifikovať. Z 

reálneho pohľadu sa javí ako nerealizovateľné nechať každé vnútorné pravidlo preskúmať 

registrujúcim orgánom.  

Napokon štát je garantom slobody združovania, ale aj jej ochrancom, ostáva tu priestor 

kontroly združení – ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore 

s ústavou a zákonmi (§ 4 písm. b). Ministerstvo vnútra posudzuje činnosť existujúceho 

združenia, ak sú dôvodné obavy z jeho nedovolenej činnosti a existuje predpoklad potreby 

vykonania upozornenia na upustenie od nedovolenej činnosti alebo následné rozpustenie. 

Vtedy je tu priestor na komplexné preskúmanie reálnej činnosti aj v nadväznosti na vnútornú 

normotvorbu. 

 

4.9.  Odmietnutie registrácie občianskeho združenia  

Konanie o registrácii môže skončiť v zásade dvoma spôsobmi, buď ministerstvo 

občianske združenie zaregistruje, alebo rozhodne o odmietnutí registrácie. V konaní 

o registrácii ministerstvo skúma návrh a predovšetkým stanovy. Do 15 dní od začatia konania 

o registrácii rozhodne o odmietnutí registrácie, ak zistí zákonné dôvody. 
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„Rozhodnutie o odmietnutí registrácie (sa) vydáva v správnom konaní preto, aby sa 

vylepšila procesnoprávna pozícia žiadateľa. (...) Je potrebné, aby registrový úrad ako 

správny orgán dal účastníkovi konania (predtým, než mu oznámi rozhodnutie) možnosť 

vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 

podľa § 33 ods. 2 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Rozhodnutie o odmietnutí registrácie je (z hmotnoprávneho hľadiska) 

individuálnym správnym aktom deklaratórnej povahy s účinnosťou ex tunc. Aj táto odlišná 

povaha rozhodnutia o odmietnutí registrácie svedčí o tom, že ho nemožno považovať za 

výsledok uplatnenia povoľovacieho princípu. Povolenie orgánu má konštitutívnu povahu 

a pôsobí ex nunc. Rozhodnutie o odmietnutí registrácie ako deklaratórny individuálny 

správny akt má právotvorné účinky, (...) akt má vplyv na hmotnoprávny status jeho adresáta. 

(...) Zákonnosť tohto rozhodnutia môže byť predmetom sporu.“
241

 

K odmietnutiu registrácie ministerstvo prikročí, ak z predložených stanov vyplýva, že 

ide o vznikajúci subjekt, ktorý možno posúdiť ako politickú stranu alebo politické hnutie, 

združenie na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, 

alebo ide o cirkev či náboženskú spoločnosť a združenie na výkon práva poľovníctva. 

K odmietnutiu ministerstvo pristúpi, ak by zo stanov vyplývalo, že nie sú v súlade so zásadou 

dobrovoľnosti členstva a zákazu nútenia združovať sa. Dôvod na odmietnutie registrácie je aj 

porušenie zásady, že nikomu nenesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom 

združenia, že sa zúčastňuje na jeho činnosti, podporuje ho alebo stojí mimo neho. Dôvodom 

na odmietnutie registrácie je tiež skutočnosť, ak by si združenie osobovalo vykonávať funkciu 

štátnych orgánov a tak by konalo proti zásade oddelenosti združení od štátu, pokiaľ osobitný 

zákon nestanovuje inak. Združenia nesmú riadiť štátne orgány a ukladať povinnosti osobám, 

ktoré nie sú členmi združenia. 

Zákon o združovaní občanov ďalej uvádza, že nedovolené združenia (§ 4) sú také: 

a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva 

občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské 

vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, 

podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony; 

b) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a 

zákonmi; 
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c) ktoré sú ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, 

ktorých členovia držia alebo  používajú strelné zbrane na športové účely. 

Súčasťou garancie slobody združovania je aj ochrana pred jej zneužitím. Právna 

úprava dáva limity občianskym združeniam vyjadrením nedovolených združení. Také 

subjekty ministerstvo nezaregistruje, alebo ak činnosť nedovolených združení registrované 

združenie začne vyvíjať, je to dôvodom na jeho úradné rozpustenie. Je tu prenesený aj 

ústavný rámec zásahov do slobody združovania, pretože výkon práva slobodne sa združovať 

v občianskych združeniach možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to 

v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného 

poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.
242

 

Je veľmi citlivou otázka, kedy nastane situácia, ktorú ministerstvo vyhodnotí ako 

nezlučiteľnú so zaregistrovaním združenia alebo za vedúcu k úradnému upozorneniu 

združenia na upustenie od nedovolenej činnosti, ba až k jeho rozpusteniu.  

Odmietnutie registrácie združenia v rozhodovacej činnosti ESĽP sa posudzuje zvlášť 

citlivo, pretože ide o predpoklad budúceho ohrozenia chránených hodnôt, čo vyhodnocuje 

registrujúci orgán. Stále je však možnosť, ak k nedovoleným činnostiam reálne dôjde, využiť 

inštitút výzvy na upustenie od nedovolených činností a inštitút rozpustenia združenia. 

Niektoré právne úpravy umožňujú aj suspendovanie, teda dočasné pozastavenie činnosti 

združenia. 

Možno uviesť niekoľko pravidiel, ktoré pre interpretáciu slobody združovania podľa 

čl. 11 Dohovoru formuloval ESĽP: 

a) Právo založiť občianske združenie je súčasťou slobody združovania: Právo zakladať 

združenia je neoddeliteľnou súčasťou práva zakotveného v čl. 11 Dohovoru. Možnosť 

zakladať právne subjekty na společné presadzovanie záujmov je jedným z nejdôležitejších 

aspektov práva slobodne sa združovať, bez ktorého by toto právo bolo zbavené akéhokoľvek 

obsahu. Spôsob, akým národná právna úprava vníma túto slobodu a ako ju orgány aplikujú, 

svedčí o miere vyspelosti demokracie v danom štáte.
243

  

b) Odmietnutie registrácie občianskeho združenia je zásah do slobody združovania: Ak 

orgány štátu odmietnu udeliť právny status združeniu jednotlivcov, ide o zásah do ich práva 

slobodne sa združovať. (...) Najdôležitejším aspektom práva na slobodu združovania je to, že 

občania by mali mať možnosť vytvoriť právnickú osobu s cieľom kolektívne konať v oblasti 

ich vzájomného záujmu. Spôsob, akým vnútroštátna legislatíva chráni slobodu združovania 

                                                 
242

 Čl. 29 ods. 3 Ústavy SR 
243

 Sidiropoulos v. Grécko, sťažnosť č. 26695/95, rozsudok z 10.7.1998, § 40 

aspi://module='ASPI'&link='209/1992%20Zb.%2523Cl11'&ucin-k-dni='5.3.2008'


107 

 

a spôsob, akým štátne orgány aplikujú relevantné ustanovenia v praxi, vypovedá o rozvoji 

demokracie v príslušnej krajine. Účasť občanov na demokratickom procese je do veľkej miery 

zabezpečená prostredníctvom súnáležitosti so spolkami, do ktorých sa môžu občania zapojiť a 

spolu navzájom presazovat spoločné ciele.
244

 

c) Odmietnutie registrácie občianskeho združenia je zásah do slobody združovania, 

pretože získanie právnej subjektivity je podstatné pre ďalšie právne vzťahy pri 

realizácii slobody združovania: Združenie má právnu subjektivitu odlišnú od svojich členov, 

je svojbytným subjektom, nie len zoskupením osôb. Nezískanie statusu právnickej osoby je 

obmedzením pre mnohé prípady, kedy sa to očakáva vo verejnom dianí.
245

  

d) Podmienky pre odmietnutie registrácie občianskeho združenia musia mať zreteľnú 

právnu úpravu, aby sa predišlo svojvôli: „zákon odmietajúci registráciu, pokiaľ ´sú stanovy 

v rozpore s ukrajinskými zákonmi´, označil ESĽP za príliš vágny a široký.“
246

 

 

Prípravný výbor môže v rámci konania o registrácii využiť právne prostriedky ochrany 

proti konaniu alebo nekonaniu registujúceho orgánu a to inštitút sťažnosti
247

. Ako ďalší 

prostriedok ochrany môže slúžiť inštitút upozornenia prokurátora.
248

 

Rozhodnutie o odmietnutí registrácie združenia doručí ministerstvo splnomocnencovi 

prípravného výboru. Ak prípravný výbor považuje rozhodnutie o odmietnutí registrácie za 

nezákonné, má možnosť využiť správnu žalobu
249

. 

Konanie vo veciach politických práv upravuje Správny súdny poriadok.
250

 V žalobe o 

preskúmanie rozhodnutia ministerstva vnútra o odmietnutí registrácie združenia sú žalobcom 

všetci členovia prípravného výboru, ktorí tvrdia, že neboli splnené podmienky uvedené 

v osobitnom predpise na vydanie rozhodnutia o odmietnutí registrácie. Žalovaným je 

ministerstvo vnútra. Žaloba musí byť podaná do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia 

a súd o nej rozhodne uznesením. Ak zistí, že žaloba nie je dôvodná, zamietne ju. Ak zistí, že 

je dôvodná, zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti ministerstvu na ďalšie konanie. 
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4.10. Zánik občianskeho združenia  

Všeobecné občianskoprávne predpisy pri zániku právnickej osoby rozlišujú jej 

zrušenie a zánik. Právnická osoba sa zrušuje dohodou, uplynutím doby alebo splnením účelu, 

na ktorý bola zriadená, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Právnická osoba zapísaná 

v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto 

registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak (§ 20a OZ).  

Zákon o združovaní občanov ako lex specialis upravuje zrušenie a zánik občianskeho 

združenia. 

Do registra mimovládnych neziskových organizácií sa zapisuje dátum zrušenia 

občianskeho združenia a dôvod zrušenia. Ďalej sa do tohto registra zapisuje dátum vstupu do 

likvidácie a dodatočnej likvidácie a dátum skončenia likvidácie a dodatočnej likvidácie 

občianskeho združenia. Do registra sa zapisuje aj dátum zániku občianskeho združenia 

a právny dôvod zániku. 

Zákon o združovaní občanov rozlišuje nasledovné spôsoby zrušenia občianskeho 

združenia: 

a) dobrovoľné rozpustenie alebo zlúčenie s iným občianskym združením 

b) právoplatné rozhodnutie ministerstva o rozpustení občianskeho združenia 

c) právoplatné rozhodnutie súdu v trestnom konaní 

d) vyhlásenie konkurzu alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku. 

 

Dôležitá statusová novinka v zákone o združovaní občanov je skutočnosť, že 

občianske združenie zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových 

organizácií. 

 

Združenie môže mať spôsob dobrovoľného rozpustenia určený v stanovách, alebo 

o dobrovoľnom rozpustení môže rozhodnúť jeho najvyšší  orgán. Tento orgán oznámi zánik 

združenia do 15 dní ministerstvu. Proces zániku v sebe obsahuje vnútorné kroky od 

rozhodnutia o zániku, ak niet právneho nástupcu, cez ustanovenie likvidátora a vykonanie 

likvidácie združenia.  
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Preto ide o legislatívne novinku, lebo v minulosti občianske združenie zaniklo 

rozhodnutím o dobrovoľnom rozpustení, pričom oznámenie tejto skutočnosti ministerstvu 

malo len deklaratórny význam. 

Podľa zákona o správnych poplatkov, výmaz združenia občanov z registra 

mimovládnych neziskových organizácií podlieha správnemu poplatku.
251

  

Ďalší dobrovoľný zánik združenia v prípade jeho zlúčenia sa s iným združením sa 

viaže na akt rozhodnutia orgánu združenia - oprávneného zo stanov, alebo najvyššieho orgánu  

- o zlúčení sa združenia s iným združením. Tento akt je sprevádzaný dohodou o prevode práv 

a záväzkov, vrátane členských, zo zanikajúceho spolku na ten, s ktorým sa zlučuje. Obdobne 

sa to zapisuje do registra mimovládnych neziskových organizácií.  

Pri zrušení občianskeho združenia môžu stanovy upravovať ustanovenie likvidátora, 

ak ho občianske združenie neustanoví, ustanoví ho ministerstvo vnútra. Presné údaje 

o likvidátorovi sa tiež zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií, či už ide 

o likvidátora fyzickú osobu, alebo likvidátora právnickú osobu. Pre zrušenie a zánik 

občianskeho združenia sa použijú primerane všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka 

o zrušení a zániku obchodnej spoločnosti. Ak je občianske združenie v likvidácii, musí 

uvádzať pri svojom názve tento stav – „v likvidácii“. 

Ak malo občianske združenie aj organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene, 

tieto sa zrušujú zrušením občianskeho združenia. Organizačné jednotky musia zaniknúť skôr 

ako občianske združenie, resp. najneskôr súčasne. 

 

Nedobrovoľný zánik občianskeho združenia môže nastať z dvoch dôvodov. Prvým je 

rozpustenie občianskeho združenia ministerstvom vnútra a druhým je zrušenie občianskeho 

združenia v trestnom konaní. Posledný dôvod, ktorý doplnila ostaná novela, súvisí 

s neúspechom v hospodárení, pričom v tejto súvislosti hľadíme na občianske združenie ako na 

podnikateľa – pretože zrušenie nastáva vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku občianskeho združenia. 

 

Právomoc rozpustiť občianske združenie je zverené ministerstvu vnútra, ak zistí 

skutočnosti, predpokladané zákonom o združovaní občanov. Nie je dôležité, z akej strany 

dostane ministerstvo podnet, ktorý by viedol k úradnému rozpusteniu združenia, či z vlastnej 
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činnosti, alebo inak. Ide o naplnenie dôvodov, ktoré upravuje zákon a pre ktoré by 

ministerstvo odmietlo registráciu. 

Rozpusteniu predchádza úradná výzva ministerstva, aby združenie upustilo od 

nedovolenej činnosti. Ak združenie v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo združenie 

rozpustí. Právoplatnosť takého rozhodnutia ministerstva značí zánik združenia, čo sa zapisuje 

do registra mimovládnych neziskových organizácií. 

Súčasťou garancie slobody združovania je aj ochrana pred jej zneužitím. Právna 

úprava dáva limity občianskym združeniam vyjadrením nedovolených združení, a tým aj 

nedovolených činností. Ak činnosť nedovolených združení registrované občianske združenie 

začne vyvíjať, je to dôvodom na jeho úradné rozpustenie. Je tu prenesený aj ústavný rámec 

zásahov do slobody združovania, pretože výkon práva slobodne sa združovať v občianskych 

združeniach možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej 

spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie 

trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.
252

 Ministerstvo vnútra je povinné 

občianske združenie rozpustiť, ak sa naplnia zákonné dôvody. Takto je na tento ústredný 

orgán štátnej správy prenesená kompetencia chrániť slobodu združovania pred jej zneužitím. 

Ministerstvo obdobne koná aj voči organizačnej jednotke občianskeho združenia, 

ktorá koná vo svojom mene, ak sa naplnia zákonné dôvody – upozorní na upustenie od 

nedovolenej činnosti – rozpustenie organizačnej jednotky. 

Občianske združenie sa môže domáhať správnou žalobou preskúmania rozhodnutia 

ministerstva o rozpustení združenia, ak tvrdí, že neboli splnené zákonné podmienky na jeho 

vydanie. Žalobcom je občianske združenie a žalovaným je ministerstvo vnútra. Žaloba musí 

byť podaná do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia o rozpustení združenia a má 

odkladný účinok. Správny súd rozhoduje o žalobe rozsudkom. Ak zistí, žaloba nie je 

dôvodná, zamietne ju. Ak zistí, že je dôvodná, zruší napadnuté rozhodnutie o rozpustení 

združenia a vec vráti ministerstvu na ďalšie konanie
253

.  

V dôsledku rozhodovacej činnosti ESĽP sa postupne vyvíja prístup a podmienky, kedy 

je takýto najprísnejší zásah do slobody združovania – rozpustiť občianske združenie - 

prípustný. Zohľadňujú sa podmienky zákonnosti, legitímnosti, nevyhnutnosti pre 

demokratickú spoločnosť, naliehavosti a primeranosti, pričom sa zohľadňuje aj reálnosť 

hrozby. 
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„I. Pri posudzovaní zásahu do práva slobodne sa združovať je nutné zhodnotiť, či sú 

splnené tri základné kritériá, a to, či má oporu v zákone, sleduje legitímny záujem a je 

v demokratickej spoločnosti nevyhnutný [čl. 20 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd a čl. 

11 ods. 2 Dohovorou o ochrane ľudských práv a základných slobôd (č. 209/1992 Zb.)]. 

II. Kritérium nevyhnutnosti je splnené iba v prípade, že zásah do práva slobodne sa 

združovať zodpovedá naliehavej spoločenskej potrebe a je primeraný sledovaným legitímnym 

záujmom. 

III. Právo slobodne sa združovať garantuje ochranu názorov a slobodu ich 

vyjadrovať. I samotné hlásanie určitých myšlienok a propagácia ideí síce môže byť 

dostatočným dôvodom pre zásah do práva slobodne sa združovať, ale v takých prípadoch je 

treba dôsledne trvať na náležitom odôvodnení nevyhnutnosti takého zásahu. Proti extrémnym 

názorom a združeniam založeným na ich šírenie môže správny orgán zasiahnuť až vtedy, ak 

vznikne nielen iba hypotetické nebezpečenstvo, že uvedené extrémne názory či ich dôsledky 

môžu začať byť skutočne presadzované a realizované.“
254

 

So slovenskej praxe možno uviesť dva medializované prípady z roku 2009, kedy 

ministerstvo rozpustilo občianske združenie, súd však rozhodnutie zrušil.
255

 Z odôvodnení 

súdnych rozhodnutí je zrejmá dôležitosť odôvodnenia rozhodnutia ministerstva a dôsledné 

vyhodnotenie nedovolenej činnosti.  

„Nepreskúmateľným je rozhodnutie správneho orgánu o rozpustení združenia 

opierajúce sa o konštatovanie, že združenie svojím konaním spochybňuje jednotnosť a 

nedeliteľnosť územia Slovenskej republiky, ak neobsahuje žiadne argumenty a dôvody, 

z ktorých možno zistiť, prečo konkrétne správanie sa združenia smeruje proti ustanoveniam 

zákona č. 83/1990 Zb. Takéto rozhodnutie naopak vyžaduje dôslednú interpretáciu 

rozhodujúcich zákonných pojmov ako aj dôkladné vyhodnotenie aktivít združenia, najmä s 

                                                 
254

 Rozsudok, Nejvyšší správní soud z 28.8.2009, čj. 7 As 29/2008 – 104, Sbírka č. 1/2010, rozhodnutie č. 1969 
255

 Rozpustenie občianskych združenie Harmónia AT a Slovenská pospolitosť. Dňa 22.6.2009 ministerstvo 

vnútra rozhodlo o rozpustení občianskeho združenia presadzujúceho autonómiu, Harmónia AT – polgári 

társulás, a to z dôvodu porušovania zákona o združovaní občanov. Podľa stanov predložených pri registrácii 

združenia, ku ktorej došlo vo februári 2009, bolo cieľom združenia Harmónia AT – polgári társulás (...) podpora 

občianskoprávnych aktivít, zastupovanie sociálnych, kultúrnych a právnych záujmov, upevňovanie a 

prehlbovanie demokracie, ochrana ľudských práv a vytváranie harmónie v spoločnosti. Prostredníctvom 

internetovej stránky http://csefalvay-group.sk/harmonia však toto združenie presadzovalo vytvorenie autonómie 

pre maďarskú národnú menšinu na území Slovenskej republiky - zverejnením dokumentu „Autonómia statútum 

tervezet“. Ministerstvo konštatovalo, že zverejnením tohto dokumentu združenie porušuje Ústavu SR a jej 

zákony, keďže podľa ústavy územie štátu je jednotné a nedeliteľné a výkon práv občanov patriacich k 

národnostným menšinám či etnickým skupinám nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti 

Slovenskej republiky. Ministerstvo konštatovalo, že združenie svojím konaním spochybňuje jednotnosť 

a nedeliteľnosť štátu. Nakoľko ministerstvo v máji 2009 v zmysle zákona o združovaní občanov listom vyzvalo 

združenie, aby od takejto činnosti upustilo a keďže združenie nereagovalo a naďalej pokračovalo vo svojej 

činnosti zverejňovaním uvedeného dokumentu, ministerstvo rozhodlo o rozpustení. 

http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-83/1990
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prihliadnutím na ich tvrdenú závažnú celospoločenskú nebezpečnosť (narušovanie územnej 

celistvosti štátu).
256

 

Akcent na vecnú a právnu argumentáciu odôvodnenia rozhodnutia ministerstva vnútra 

o rozpustení občianskeho združenia zvýrazňuje súd aj v nasledovnom rozhodnutí: 

„Rozhodnutie o rozpustení občianskeho združenia je vážnym opatrením, ktoré môže byť 

prijaté len na základe zákona a v súlade so základnými demokratickými princípmi, po 

dôslednom zvážení všetkých skutkových okolností, pričom musí existovať spoločenská potreba 

pre takýto zásah. Úlohou súdu pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí o rozpustení 

združenia nie je meniť či dopĺňať vecnú alebo právnu argumentáciu rozhodnutia správneho 

orgánu, ktorú už jeho odôvodnenie malo obsahovať. Pokiaľ rozhodnutie o rozpustení 

združenia vo svojom stručnom odôvodnení neuvádza skutočnosti, ktoré boli podkladom pre 

rozhodnutie, akými úvahami bol odporca vedený pri hodnotení dôkazov a ako sa vyrovnal s 

vyjadreniami navrhovateľky k upozorneniu, neostáva iné než ho zrušiť ako nepreskúmateľné 

pre nedostatok dôvodov.“
257

 

 

V roku 2016 nadobudol v Slovenskej republike účinnosť zákon a trestnej 

zodpovednosti právnických osôb. Ide o ďalší spôsob nedobrovoľného zániku občianskeho  

združenia na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátu - uloženie trestu zrušenia 

právnickej osoby súdom. Aj ďalšie druhy trestov môžu významne zasiahnuť do existencie 

občianskeho združenia a tiež spôsobiť „nedobrovoľne dobrovoľný zánik“, pretože môže ísť aj 

o trest prepadnutia majetku, peňažný trest, trest zákazu činnosti.
258

 Uloženie trestu zrušenia 

právnickej osoby sa považuje za najprísnejší trest, ktorý sa pripodobňuje trestu smrti fyzickej 

osoby, preto je koncipovaný tak, že jeho uloženie sa viaže na právnickú osobu, ktorej činnosť 

bola úplne alebo prevažne využívaná na páchanie trestnej činnosti, alebo ide o trestný čin, kde 

Tresný zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na 25 rokov, alebo trest odňatia slobody 

na doživotie. Trestná zodpovednosť právnickej osoby sa môže vyvodzovať popri trestnej 

                                                 
256

 Rozsudok NS SR z 2.2.2010, sp. zn. 5Sr/1/2009; Najvyšší súd rozhodnutie o rozpustení združenia zrušil a vec 

vrátil na ďalšie konanie. V odôvodnení poukázal na skutočnosť, že rozhodnutie je nepreskúmateľné pre 

nedostatok dôvodov, ako aj pre nedostatočnú presvedčivosť uvedených dôvodov. Napriek tomu, že politická 

téma slovensko-maďarských vzťahov je cyklicky vysoko citlivá, toto rozhodnutie je významným nielen 

z hľadiska upozornenia na dodržiavanie základných princípov právneho štátu, ale aj jeho dôsledného 

vyžadovania.  
257

 Rozsudok NS SR z 1.7.2010, sp. zn. 6Sr/1/2009 
258

 Z. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10 

Druhy trestov: Za spáchaný trestný čin podľa § 3 môže súd uložiť právnickej osobe tieto tresty: a) trest zrušenia 

právnickej osoby, b) trest prepadnutia majetku, c) trest prepadnutia veci, d) peňažný trest, e) trest zákazu 

činnosti, f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

z fondov Európskej únie, h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, i) trest zverejnenia odsudzujúceho 

rozsudku. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/91/20160701#paragraf-3
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zodpovednosti fyzickej osoby, ale aj samostatne.
259

 Trestná zodpovednosť občianskeho 

združenia a právne prostriedky ochrany sú upravené okrem zákona o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb v Trestnom poriadku a Trestnom zákone. 

Škála trestných činov, ktorých sa môže dopustiť právnická osoba, teda aj združenie, je 

rozsiahla.
260

 Nedovolená činnosť subjektu združovania je už predmetom úpravy nielen 

administratívneho konania príslušných orgánov štátu, ale aj trestného konania.  

Do registra mimovládnych neziskových organizácií sa zapisuje aj údaj 

o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní občianskeho združenia, ako aj údaj 

o nevykonaných trestoch postihujúcich jeho právnych nástupcov. 

 

Zrušenie občianskeho združenia v dôsledku vyhlásenia konkurzu alebo zamietnutím 

návrhu na vyhlásenie konkurzu
261

 pre nedostatok majetku sa zapisuje do registra 

mimovládnych neziskových organizácií. Zapisuje sa vyhlásenie konkurzu a ukončenia 

konkurzného konania, tiež údaje o odobe správcu v konkurznom konaní, či už fyzickej osoby, 

alebo právnickej osoby. 

 

4.11. Občianske združenia a súdna ochrana slobody združovania 

Ochrana slobody združovania je garantovaná nielen primeraným legislatívnym 

nastavením, ale aj prostredníctvom aplikačnej praxe orgánov aplikácie práva, teda aj priamo 

konaním pred súdom. Život občianskych združení prináša rozmanité spory, ktoré v konečnom 

dôsledku možno riešiť súdnou cestou. Občianske združenie ako subjekt právnych vzťahov sa 

môže dostať do sporu v oblasti občianskoprávnych vzťahov s ktorýmkoľvek iným subjektom 

právnych vzťahov, napríklad v oblasti majetkovoprávnej. Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy 

Slovenskej republiky, „každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho 

práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom 

orgáne Slovenskej republiky.“ 

Ak si budeme všímať súdnu ochranu výkonu slobody združovania, treba zohľadniť jej 

právnu úpravu v správnom súdnictve, v trestnom súdnictve, v ústavnom súdnictve a aj 

v civilnom súdnictve. Úlohou štátu je chrániť slobodu združovania pred neprimeranými 

zásahmi orgánov štátu a iných fyzických a právnických osôb. 

                                                 
259

 Kordík, M., Kurilovská, L., Ľorko, J., Mezei, M. a kol., Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné 

stíhanie. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 76, 35,  
260

 Z. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 

Trestné činy právnických osôb.  
261

 Z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
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4.11.1. Občianske združenia a ochrana v správnom súdnictve 

Správne súdnictvo chráni slobodu združovania pred nezákonným zásahom orgánu 

exekutívy, teda pred prípadným nezákonným odmietnutím registrácie alebo pred nezákonným 

rozhodnutím o rozpustení občianskeho združenia zo strany ministerstva vnútra.  

Od roku 2016 Správny súdny poriadok
262

 upravuje dva druhy správnej žalobu. Jednou 

sa prípravný výbor môže domáhať preskúmania rozhodnutia ministerstva vnútra o odmietnutí 

registrácie združenia, druhou sa občianske združenie môže domáhať preskúmania rozhodnutia 

ministerstva vnútra o rozpustení združenia. Podrobnejšie sú spomenuté v dvoch predošlých 

podkapitolách.  

Keďže ide o tvrdenia prípravného výboru, respektíve občianskeho združenia, že neboli 

splnené podmienky uvedené v osobitnom predpise, teda v zákone o združovaní občanov, 

podstatným problémom v takýchto žalobách je označenie žalobných bodov, ktoré obsahujú 

právnu a skutkovú argumentáciu žalobcu. Majú význam najmä z toho dôvodu, lebo správny 

súd je v zásade viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, nemôže sám vyhľadávať a dopĺňať 

ďalšie možné vady preskúmavaného rozhodnutia. Keďže v správnom súdnictve platí 

koncentračná zásada, po uplynutí lehoty na podanie žaloby už nie je možné rozšíriť žalobné 

dôvody, ani vznášať námietky a výhrady proti danému rozhodnutiu, ani v replike na 

vyjadrenie žalovaného.
263

  

 

4.11.2. Občianske združenia a ochrana v trestnom súdnictve 

Trestné právo vo všeobecnosti „chráni práva a oprávnené záujmy fyzických 

a právnických osôb, záujmy spoločnosti, ústavné zriadenie Slovenskej republiky a v súčasnosti 

už aj záujmy Európskej únie pred trestnými činmi taxatívne uvedenými v Trestnom zákone, 

tým, že určuje, čo je trestný čin, upravuje podmienky trestnej zodpovednosti, druhy sankcií 

a spôsob ich ukladania.“
264

 Trestné právo chráni aj ústavné zriadenie Slovenskej republiky 

a chráni aj výkon práva slobodne sa združovať. 

                                                 
262

 § 391 - § 401 z. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 
263

 Baricová, J., Fečík, M., Števček, M., Filová, A. a kol., Správny súdny poriadok. Komentár. Praha : C. H. 

Beck, 2018, s. 1517 
264

 Mencerová, I., Tobiášová, L., Turayová, Y. a kol., Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. akt. vyd., 

Šamorín : Heuréka, 2015, s. 13 
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Skutová podstata trestného činu podľa § 195 Trestného zákona - Porušovanie slobody 

združovania a zhromažďovania
265

 - znie: „Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou 

inej ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho práva alebo zhromažďovacieho 

práva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Systematicky je tento trestný čin 

zaradený v druhej hlave – trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, prvý diel – trestné 

činy proti slobode. 

Skutková podstata trestného činu porušovania slobody združovania a zhromažďovania 

bola vložená do Trestného zákon novelou s účinnosťou od 1.7.1990
266

 a pôvodne to bol § 

238a, zaradený do ôsmej hlavy, trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti. Šlo o reakciu 

na prijatie základnej zákonnej úpravy združovacieho práva a zhromažďovacie práva.
267

 

Trestnoprávna ochrana sa v dôsledku z. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb rozšírila aj na ochranu pred vymedzeným konaním právnických osôb.
268

 

Zákon vymedzuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, druhy trestov a trestné konanie 

proti právnickým osobám. Zákon presne vymedzuje, ktoré trestné činy sa viažu na právnické 

osoby.
269

 

                                                 
265

 z. č. 175/1990 Zb., s účinnosťou od 1.7.1990; pôvodne šlo o § 238a, ôsma hlava, trestné činy proti slobode 

a ľudskej dôstojnosti. 
266

 z. č. 175/1990 Zb., který novelizoval z. č. 140/1961 Zb. TZ 
267

 Z. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, z. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve a z. č. 424/1991 Zb. 

o združovaní v politických stranách a politických hnutiach 
268

 Napr.: Strémy, T.: Trestná zodpovednosť právnických osôb. In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná 

časť. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-7380-618-7, s. 89-97  
269

 § 3 z. č. 91/2016 Z. z. - Trestné činy právnických osôb: Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú 

trestné činy upravené v osobitnej časti Trestného zákona, a to nedovolená výroba omamných a psychotropných 

látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 a 173, šírenie toxikománie 

podľa § 174, obchodovanie s ľuďmi podľa § 179, sexuálne násilie podľa § 200, sexuálne zneužívanie podľa § 

201 až 202, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže podľa § 211, sprenevera podľa § 213, podvod podľa § 221, 

úverový podvod podľa § 222, poisťovací podvod podľa § 223, kapitálový podvod podľa § 224, subvenčný 

podvod podľa § 225, podvodný úpadok podľa § 227, zavinený úpadok podľa § 228, prevádzkovanie nepoctivých 

hier a stávok podľa § 229, nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier podľa § 230, podielnictvo 

podľa § 231 a 232, legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 a 234, úžera podľa § 235, porušovanie 

povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237, poškodzovanie veriteľa podľa § 239, zvýhodňovanie 

veriteľa podľa § 240, neoprávnený prístup do počítačového systému podľa § 247, neoprávnený zásah do 

počítačového systému podľa § 247a, neoprávnený zásah do počítačového údaja podľa § 247b, neoprávnené 

zachytávanie počítačových údajov podľa § 247c, výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového 

systému alebo iných údajov podľa § 247d, neoprávnené podnikanie podľa § 251, neoprávnené zamestnávanie 

podľa § 251a, nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa § 253, porušovanie predpisov o 

obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254, skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 

259 a 260, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263, zneužívanie informácií v 

obchodnom styku podľa § 265, manipulácia s trhom podľa § 265a, machinácie pri verejnom obstarávaní a 

verejnej dražbe podľa § 266 a 267, poškodzovanie spotrebiteľa podľa § 269, nekalé obchodné praktiky voči 

spotrebiteľovi podľa § 269a, falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov 

podľa § 270, uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov 

podľa § 271, výroba a držba falšovateľského náčinia podľa § 272, skrátenie dane a poistného podľa § 276, 

neodvedenie dane a poistného podľa § 277, daňový podvod podľa § 277a, nezaplatenie dane a poistného podľa § 

278, marenie výkonu správy daní podľa § 278a, porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na 

označenie tovaru podľa § 279, všeobecné ohrozenie podľa § 284 a 285, nedovolené ozbrojovanie a 
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Trestná zodpovednosť právnických osôb znamená modifikáciu pôvodnej individuálnej 

trestnej zodpovednosti, pretože paralelne môžu byť trestne zodpovedné za ten istý skutok 

fyzická aj právnická osoba, lebo ide o dva subjekty. Modifikuje sa aj zodpovednosť za 

zavinenie, pretože tradične subjektívna zodpovednosť je zviazaná s „psychickým vzťahom 

páchateľa ku všetkým skutočnostiam, ktoré zakladajú trestný čin (...). Zavinenie právnickej 

osoby sa v zmysle zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvodzuje z pričítania 

trestného činu právnickej osobe (...), ide o fikciu zavinenia“.
270

  

Pre identifikovanie spáchanie trestného činu občianskym združením musia byť 

kumulatívne splnené nasledovné podmienky: 

- ide o taxatívne vymenovaný trestný čin  

- trestný čin je spáchaný v prospech občianskeho združenia, v jeho mene, v rámci jeho 

činnosti, alebo jeho prostredníctvom 

- koná štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo ten, kto vykonáva 

kontrolnú činnosť alebo dohľad v občianskom združení, alebo kto je oprávnený zastupovať 

občianske združenie alebo zaň rozhodovať.
271

 

Zákon vymenúva aj druhy trestov, ktoré môžu byť uložené právnickej osobe, teda aj 

občianskemu združeniu: trest zrušenia právnickej osoby, trest prepadnutia majetku, trest 

prepadnutia veci, peňažný trest, trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať dotácie alebo 

                                                                                                                                                         
obchodovanie so zbraňami podľa § 294 a 295, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny 

podľa § 296, založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny podľa § 297, nedovolená výroba a 

držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových 

biologických agensov a toxínov podľa § 298 a 299, ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa § 300 a 

301, neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok podľa § 

302a, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia podľa § 303 a 304, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa § 

305, týranie zvierat podľa § 305a, zanedbanie starostlivosti o zviera podľa § 305b, organizovanie zápasov zvierat 

podľa § 305c, porušovanie ochrany stromov a krov podľa § 306, teror podľa § 313 a 314, prijímanie úplatku 

podľa § 328 až 330, podplácanie podľa § 332 až 334, nepriama korupcia podľa § 336, marenie výkonu úradného 

rozhodnutia podľa § 348 a 349, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, 

úradného znaku a úradnej značky podľa § 352, prevádzačstvo podľa § 355 a 356, násilie proti skupine 

obyvateľov podľa § 359, nebezpečné vyhrážanie podľa § 360, kupliarstvo podľa § 367, výroba detskej 

pornografie podľa § 368, rozširovanie detskej pornografie podľa § 369, prechovávanie detskej pornografie a 

účasť na detskom pornografickom predstavení podľa § 370, ohrozovanie mravnosti podľa § 371 a 372, podpora 

a propagácia sexuálnych patologických praktík podľa § 372a, teroristický útok podľa § 419, niektoré formy 

účasti na terorizme podľa § 419b, financovanie terorizmu podľa § 419c, cestovanie na účel terorizmu podľa § 

419d, založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, 

prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, výroba 

extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovanie extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávanie 

extrémistických materiálov podľa § 422c, popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a 

zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, hanobenie národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovanie k 

národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, apartheid a diskriminácia skupiny osôb podľa § 424a a 

neľudskosť podľa § 425. 
270

 Kordík, M., Kurilovská, L., Ľorko, J., Mezei, M. a kol., Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné 

stíhanie. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 37 - 39 
271

 Vychádzajúc z § 4 ods. 1 z. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodovednosti právnických osôb. 
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subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest 

zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku (§ 10). 

Trest zrušenia právnickej osobe, teda aj občianskemu združeniu, môže byť podľa 

zákona uložený iba v prípade, ak jeho činnosť bola úplne alebo prevažne využívaná na 

páchanie trestnej činnosti. Tento trest môže byť uložený aj vtedy, ak ak ide o trestný čin, za 

ktorý Trestný zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov, alebo na 

doživotie. Právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým bol uložený trest zrušenia právnickej osoby, 

právnická osoba vstupuje do likvidácie (§ 12). 

V súčasnosti sú v dôsledku polarizácie spoločnosti, (čo je zjavné nie len v slovenskom 

prostredí) stále viac v medializovanom popredí
272

 trestné činy z dvanástej hlavy (t.j. trestné 

činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové). 

Ide o trestné činy vymenované aj pri trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to 

podporujúce a propagujúce skupiny smerujúce k potlačeniu základných práv a slobôd : § 421 

- Založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a 

slobôd
273

, § 422 - Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a 

slobôd
274

, § 422a - Výroba extrémistického materiálu, § 422b - Rozširovanie extrémistického 

materiálu, § 422c - Prechovávanie extrémistického materiálu, § 422d - Popieranie a 

schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti
275

, § 423 - 

Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
276

, § 424 - Podnecovanie k národnostnej, rasovej a 

etnickej nenávisti
277

. Zároveň sa také konanie stále viac posúva aj do on-line priestoru.
278

 

                                                 
272

 Napr. rozhodnutie ŠTS z 12.10.2020 - Marian Kotleba bol v pondelok odsúdený za podporu a propagáciu 

hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody; 

https://dennikn.sk/2085719/po-patnastich-rokoch-padol-trest-sudkyna-sabova-to-kotlebovi-zratala-za-celu-

karieru-odovodnenie-rozsudku/ (13.100.2020) 
273

 § 421 ods. (1) TZ  Kto založí, podporuje alebo propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje k 

potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré hlása rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú 

nenávisť alebo kto propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potlačeniu 

základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 
274

 § 422 ods. (1) TZ: Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, 

rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti 

smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, 

náboženskú nenávisť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. 
275

 § 422d ods. (1) TZ: Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, 

zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo 

zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k 

potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.  
276

 § 423 ods. (1) TZ: Kto verejne hanobí a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, 

alebo b) skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, 

národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, náboženské vyznanie alebo 

preto, že sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.  
277

 § 424 ods. (1) TZ:  Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre 

ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný 
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Trestná zodpovednosť občianskeho združenia a právne prostriedky ochrany sú 

upravené okrem zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v Trestnom poriadku a 

Trestnom zákone. Jeden z možných trestov – trest zrušenia právnickej osoby bol vložený aj 

do zákona o združovaní občanov a znamená ďalší zákonný nedobrovoľný zánik združenia, 

zapisuje sa aj do registra mimovládnych neziskových organizácií. 

Možno uzavrieť že trestné právo hmotné chráni výkon slobody združovania, ale tiež 

chráni spoločnosť pred jej prípadným závažným zneužitím. 

 

4.11.3. Občianske združenia a ústavné súdnictvo 

 Ochrana slobody združovania v konaní pred ústavným súdom sa prejavuje 

predovšetkým v dvoch smeroch, a to v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl 125 

a v individuálnych sťažnostiach podľa čl. 127. Osobitným typom konania, ktorý sa týka 

výlučne politických strán a hnutí, je konanie podľa čl. 129 ods. 4 Ústavy SR: Ústavný súd 

rozhoduje o tom, či rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany 

alebo politického hnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a s inými zákonmi. 

Ústavný súd ovplyvnil interpretáciu slobody združovania v jej komplexnom rozsahu 

v konaniach o súlade právnych predpisov v niekoľkých prípadoch. 

- „Zakladanie obchodných spoločností nemožno považovať za výkon združovacieho 

„politického“ práva v zmysle čl. 29 ods. 1 ústavy, ale základného „hospodárskeho“ práva 

podnikať a uskutočňovať podnikateľskú činnosť podľa čl. 35 ods. 1 ústavy“.
279

  

- „Politické strany, politické hnutia a združenia sú oddelené od štátu. Prokuratúra 

nemá všeobecnú a ničím neobmedzenú možnosť, ak ide o mimotrestnú oblasť, zasahovať do 

práv a slobôd politických strán, politických hnutí, združení, odborov a cirkví“.
280

 

- „Slobodné zakladanie politických strán. Zákaz viacnásobného členstva v politických 

stranách – uvedený ako podmienka stanov v zákone - je obmedzením slobody združovania 

v politických stranách. Riešenie otázky viacnásobného členstva podľa platného ústavného 

stavu by preto nemal chrániť štát, ale politická strana alebo politické hnutie. (...) Obmedzenia 

pri zakladaní, existencii a pôsobení politických strán sú možné len v „záujme demokratickej 

spoločnosti“ (čl. 29 ods. 3 ústavy - ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre 

                                                                                                                                                         
alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, 

alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
278

 Napr. Smieško, I.: Internet a trestné činy extrémizmu. Plzeň : Vydavateľství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2017 
279

 ÚS SR, sp. zn. PL. ÚS 8/96, 9.9.1997 
280

 Nález ÚS SR, sp. zn. PL. ÚS 17/96 z 4.3.1998 
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bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na 

ochranu práv a slobôd iných). (...) Druhá skupina obmedzení v tomto zmysle sa týka osôb. 

Podľa čl. 54 ústavy zákon môže sudcom a prokurátorom obmedziť právo na podnikanie a inú 

hospodársku činnosť a právo uvedené v čl. 29 ods. 2.“
281

  

- „Združovanie v komorách s povinným členstvom nie je združovaním v zmysle čl. 11 

Dohovoru a čl. 29 Ústavy Slovenskej republiky, ale komory sú považované za súčasť sústavy 

orgánov štátu“.
282

 

- Záujmová samospráva je súčasťou demokratickej formy vlády a nekonkuruje 

slobode združovania (pri posudzovaní povahy Slovenskej poľovníckej komory): „Záujmovú 

samosprávu je potrebné považovať za prvok demokratickej formy vlády, pretože rovnako ako 

právny štát, s ktorým sa spája ústavná ochrana mnohých princípov, tak aj demokratický štát 

implikuje súbor princípov, foriem a metód uplatňovania verejnej moci a jednou z nich je 

záujmová samospráva. Aspektom demokratického štátu je totiž nepochybne aj decentralizácia 

výkonu verejnej moci nemysliteľná bez samosprávneho prvku. Ak zákonodarca chce preniesť 

časť výkonu verejnej moci na subjekt právne oddelený od štátu, ba ho na tento účel zákonom 

zriadi, potom je pojmovo vylúčená sloboda združovania v takomto subjekte. Popísaný prenos 

štátnych úloh by nemal žiaden význam, ak by zákonodarca presne neurčil okruh osôb, voči 

ktorým neštátny subjekt bude zodpovedajúcu verejnú moc uskutočňovať, ale ponechal by 

slobodnému rozhodnutiu fyzických osôb a právnických osôb, či vstupom do členského vzťahu 

pripustia alebo nepripustia pôsobenie prenesenej časti verejnej moci na seba. Preto tu 

nemožno uvažovať o slobode združovania“
283

. 

 - „Cirkvi nepodliehajú ochrane podľa čl. 29 ústavy: Združovanie v nich nie je formou 

uplatnenia základného práva slobodne sa združovať podľa čl. 29 ústavy, ale podlieha úprave 

čl. 24 ods. 2 ústavy“.
284

 

- „Fundatívna právnická osoba založená na majetkovom substráte, ako napríklad 

nadácia a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nepožíva ochranu 

slobody združovania podľa čl. 29 ústavy“.
285

 

- Vzťah člen a poľovnícka organizácia je vzťah súkromnoprávy: „rozhodnutie 

stanovami určeného orgánu poľovníckej organizácie o vylúčení svojho člena nie je výkonom 

verejnej moci (ani verejnej správy), pretože ide o rozhodnutie súkromno-právneho subjektu 

                                                 
281

 Nález ÚS SR, sp. zn. PL. ÚS 3/01 zo 6.9.2001, k § 6 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 424/1991 Zb. o 

združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov, účinný do 31.5.2005. 
282

 Nález ÚS SR zo 4.9.2002, sp. zn. PL. ÚS 6/01 
283

 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. marca 2016, sp. zn. PL. ÚS 19/2014 
284

 Nález ÚS SR, 3.2.2010, sp. zn. Pl. ÚS 10/08 
285

 Nález ÚS SR z 23.11.2011, sp. zn.: PL. ÚS 11/2010, časť B, bod 1.6 – 1.11 
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(poľovníckej organizácie ako právnickej osoby) o svojom členovi, a teda o súkromno-

právnych pomeroch tohto člena. Na tom nič nemení skutočnosť, že zákon o združovaní sa na 

združovanie občanov na výkon práva poľovníctva nevzťahuje, čo je z hľadiska združovacej 

podstaty poľovníckych organizácií iba formálna záležitosť. Nič na tom nemení dokonca ani 

skutočnosť, že výkon práva poľovníctva vykazuje evidentný verejnoprávny rozmer. V 

slovenskom právnom prostredí existuje množstvo občianskych združení a iných subjektov tzv. 

tretieho sektora, ktorých nezisková aktivita je vecne orientovaná na sféru priraditeľnú k 

verejnému záujmu (oblasť starostlivosti o sociálne odkázaných, oblasť zdravotníctva, sféra 

starostlivosti a ochrany o životné prostredie, o kultúrne pamiatky a pod.). U žiadneho z týchto 

subjektov to však ipso facto nemá za následok jeho právnu kvalifikovateľnosť ako subjektu 

záujmovej samosprávy podieľajúceho sa na výkone verejnej moci. Samotná orientácia aktivity 

príslušného subjektu na spoločenské vzťahy zahŕňajúce evidentný prvok verejného záujmu 

nepostačuje pre záver o danosti verejno-mocenského postavenia tohto subjektu. K popísanej 

orientácii nevyhnutne musí pristúpiť aj explicitné zákonné zakotvenie pôsobnosti a 

právomoci, v súhrne teda kompetencie ako nevyhnutnej podmienky verejno-mocenského 

postavenia.“
286

 

 

Ústavný súd v rámci konania o individuálnych sťažnostiach obdobne prispieva 

k interpretácii slobody združovania. Najčastejšie ide o domáhanie sa ochrany slobody 

združovania, niekedy spolu s právom na spravodlivý proces. Možno uviesť zopár 

významných. 

- Voči združeniu nie je možné podať ústavnú sťažnosť, sťažnosť podľa čl. 127 možno 

podať len voči orgánu verejnej moci - „Podstatou slobodného združovania je povinnosť štátu 

umožniť združovanie osobám a chrániť ho pred neprimeranými zásahmi. (...) Ustanovenie čl. 

29 ods. 1 ústavy zaväzuje štátnu, resp. verejnú moc, aby nezasahovala do slobody 

združovania, ktorá patrí súkromným osobám. (...)„Rybársky zväz ako občianske združenie je 

súkromnou osobou a nie je nositeľom verejnej moci. Vychádzajúc zo zákona o združovaní 

občanov ide o súkromnoprávnu právnickú osobu, do postavenia a činnosti ktorej môžu štátne 

orgány, a teda aj súdy, zasahovať len v medziach zákona, pričom orgány združenia nemajú 

zákonom založenú právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo 

právnických osôb v oblasti verejnej správy. Ústavný súd neprerokúva sťažnosti smerujúce 

proti súkromným osobám. Spory medzi súkromnými osobami patria do právomoci 

                                                 
286

 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. marca 2016, sp. zn. PL. ÚS 19/2014 
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všeobecných súdov, pričom špeciálnym prípadom tejto právomoci je aj § 15 zákona o 

združovaní občanov. Sťažnosť podľa čl. 127 ústavy možno podať len proti orgánu verejnej 

moci.“
287

 

Ústavný súd potvrdil rešpekt štátu voči vnútorným pravidlám združení a rešpekt štátu 

k samospráve združení. „Pokiaľ vnútorná úprava pomerov v združení (napr. stanovy, 

disciplinárny poriadok) nie je v rozpore so zákonom, štát ju má rešpektovať a poskytnúť 

ochranu dotknutému členovi“.
288

 „Sloboda združovania a princípy liberality sa spájajú so 

základnými charakteristikami demokratickej spoločnosti a z nich plynúcimi spoločenskými 

tendenciami. Štát v tejto oblasti nepresadzuje nevyhnutnosť striktnej kontroly štátnou mocou, 

ponecháva samospráve voľnosť, ktorá je predpokladom realizácie základných práv jej členov. 

Prejavom samosprávy je aj rozhodnutie subjektu o vzniku novej právnickej osoby“.
289

 

 

4.11.4. Občianske združenia a súdna ochrana člena v civilnom 

súdnictve 

Vstup štátu do vnútorného priestoru občianskeho združenia môže nastať aj cestou 

civilného súdnictva. Spory vzniknuté vo vnútri združenia, teda spory medzi členom 

a združením sa môžu dostať aj pred.  

Pre pochopenie súčasného stavu je vhodné pozrieť do nedávnej minulosti. Spory 

z vnútorných záležitostí združení dlhodobo upravovala zákonom upravená takzvaná spolková 

žaloba, alebo aj inak nazývaná súdna ochrana člena združenia. Tieto vnútorné spory sa 

pred súdmi riešili v celkovom zohľadnení charakteru slobody združovania zakotvenej ústavne 

i v medzinárodných dohovoroch a prirodzene pod vplyvom rozhodovacej činnosti ESĽP, vo 

všeobecnosti aj v úzkom spojení aj s právom na súdnu ochranu a spravodlivý proces. 

Spolková žaloba v Slovenskej republike bola v dôsledku prijatia procesných kódexov 

v roku 2016
290

 zo zákona o združovaní občanov vypustená. Napriek tomu má naďalej zásadný 

zmysel pre celkové pochopenie slobody združovania, pretože od začiatku 90-tych rokov 20. 

                                                 
287

 Uznesenie ÚS SR z 21.8.2007, sp. zn. III. ÚS 205/07; k § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, (v 

znení účinnom do 30.6.2016), čl. 29, čl. 48  a čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 20 Listiny základných 

práv a slobôd, čl. 6 ods. 1 a čl. 11 Dohovoru, zákonu č. 139/2002 Z. z. o rybárstve. 
288

 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo dňa 8.4.2010, sp. zn. II. ÚS 413/09-35, k § 6, § 15 zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov, (v znení účinnom do 30.6.2016), čl. 6 Dohovoru, čl. 46 ods. 1 Ústavy 

Slovenskej republiky. 
289

 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. júna 2014, sp. zn. II. ÚS 325/2014, k zák. č. 30/1992 

Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, čl. 29, čl. 37, čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky, 

čl. 6 Dohovoru, § 18 Občianskeho zákonníka. 
290

 Na základe zákona č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového 

poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, čl. IX, došlo k novelizácii zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 
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storočia významne ovplyvňovala vývoj interpretácie tejto slobody i prístupu k spravodlivosti. 

Súdna ochrana člena preto stále tvorí súčasť interpretácie sporov vzniknutých vo vnútri 

združenia, lebo pretrváva jej vnútorný zmysel.
291

 

Súdna ochrana člena bola v zákone č. 83/1990 Zb. zakotvená od roku 1990 do júna 

2016 v § 15 ods. 1: Ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti 

ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo 

odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 

mesiacov od rozhodnutia požiadať okresný súd o jeho preskúmanie. V Čechách bola spolková 

žaloba približne v tomto znení súčasťou právnej úpravy do roku 2014.
292

 

Súdna ochrana člena teda spočívala na nasledovných charakteristikách: 

a) šlo o osobitnú žalobu upravenú zákonom č. 83/1990 Zb., 

b) brániť sa mohol člen združenia proti združeniu, 

c) šlo o spornosť rozhodnutia orgánu združenia, proti ktorému už nebolo možné podať 

podľa stanov opravný prostriedok, 

d) namietal sa rozpor rozhodnutia orgánu združenia so zákonom alebo so stanovami, 

e) pre využitie súdnej ochrany bola určená subjektívna i objektívna lehota. 

Súdna ochrana člena združenia prešla zaujímavým vývojom. Pre slovenskú prax bol 

inšpiratívny český prístup, pretože zaznamenal relatívne bohatý objem spolkových sporov. 

V Českej republike sa interpretačne ustálilo, že ide o civilné konanie,
293

 obdobne aj na 

Slovensku.
294

 Začal sa rozširovať okruh žalôb, napríklad žaloby na určenie členstva v spolku 

a žaloby na plnenie.
295

 Postupne sa rozšíril okruh aktívne legitimovaných osôb, aj okruh 

petitov. Napríklad žaloby sa domáhal nečlen – dotknutý rozhodnutím združenia, žaloby sa 

domáhal člen ale voči inému konaniu, ako rozhodnutiu združenia a iné.
296

  

                                                 
291

 Súdna ochrana člena bola možná v našom právnom priestore od druhej polovice 19. storočia až do roku 1948. 

Jej zakotvenie do zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. možno označiť ako zákonné zakotvenie zásady 

súdnej ochrany člena v lex generalis slobody združovania v združeniach. 
292

 V Českej republike bolo v dôsledku zákona č. 151/2002 Sb. novelizované ustanovenie o súdnej ochrane v z. 

č. 83/1990 Sb. tak, že miesto preskúmania môže člen združenia požadovať na súde určenie, či je sporné 

rozhodnutie v súlade so zákonom a stanovami. Výrok súdu deklaroval rozpornosť daného rozhodnutia orgánu 

združenia so zákonom alebo so stanovami.  
293

 Porovnaj napr.: Telec, I., Spolkové právo. Praha : C. H. Beck Praha, 1998, s. 157; David, L., Na hranicích 

práva. Soudcovské eseje. Praha : Leges, 2012, s. 92; David, L., Bílková, J., Podivínová, M., Přehled judikatury, 

Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 11 a nasl.; 

napr.: Uznesenie Městského soudu v Praze vo veci sp. zn. 28 Ca 91/94, a rozsudok Nejvyššího soudu ČR zo dňa 

17. 2. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1177/96, ako aj nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV ÚS 9/98;  
294

 Príklady zo Slovenska: uznesenie NS SR zo dňa 25.1.2011, spis. zn. 4Sžnč/1/2010, rozhodnutie NS SR č. 

2Nds/1/2012 
295

 Porovnaj David, L., Na hranicích práva. Soudcovské eseje. Praha, Leges, 2012, s. 92 
296

 Napr. žaloby sa domáha nečlen dotknutý rozhodnutím združenia - rozsudok NS ČR, spis. zn.: 28 Cdo 

2750/2005; spis. zn.: 28 Cdo 2865/2006; právo člena na súdnu ochranu v prípade porušenia svojho základného 

práva iným konaním, ako rozhodnutím orgánu združenia - nález ÚS ČR sp. zn.: III. ÚS 2542/2007; Jednotlivé 
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V ďalšej fáze sa prístup súdu postupne menil na zdržanlivý. Česká súdna prax 

priniesla formuláciu kritérií prípustnosti žalôb, aby súd nerozhodoval o akomkoľvek konflikte 

či akomkoľvek namietanom rozhodnutí. Zo sporov vzniknutých v združení sa pripúšťali aj iné 

žaloby, pokiaľ s ohľadom na vnútornú autonómiu vyhoveli nasledovným podmienkam:  

- predchádzajúce zmierovacie konanie,  

- vzniknutá ujma žalobcovi (materiálna, osobnostná),  

- vysoká intenzita naplnenia,  

- protiprávnosť tvrdeného konania druhej strany (rozpor so zákonom, stanovami), 

- spoločenský záujem na prejednaní veci,
297

  

- výpočet je otvorený a jednotlivé kritériá nemusia byť splnené kumulatívne, 

- „interpretácia rozhodných právnych prameňov, zahrňujúca tiež podporné použitie 

zmienených kritérií musí zohľadňovať aj konkrétne okolnosti prípadu“,
298

  

- súd nemá byť „dozorcom nad spolkovým dianím“ a k problému je potrebné pristúpiť 

individuálne, hoci aj s ohľadom na prípadné dôsledky súdneho rozhodnutia,
299

 

- súdnu ochranu je možné uplatniť, aj keď stanovy neupravujú opravný prostriedok.
300

  

Zdržanlivý prístup súd odôvodnil tiež uplatnením metodologického prístupu - 

teleologickej redukcie. „Tento postup sa používa vtedy, ak sa ukáže dikcia právnej úpravy 

svojím vecným záberom širšia, než vyžadujú princípy, hodnoty a účely, z ktorých právna 

úprava vychádza; ... Ide o nástroj dotvárania práva, pri ktorom sa na určitý skutkový stav 

aplikuje len jadro zákonného ustanovenia, resp. zákonom upraveného pojmu, hoci by bolo 

možné použiť tiež širší, hoci aj menej určitý význam normy (pojmu). V záujme naplnenia 

účelu právnej normy tu práve princíp (hodnota) účelnosti právnej úpravy čiastočne koliduje 

                                                                                                                                                         
príklady dokumentujúce súdnu ochranu v spolkových veciach z českého prostredia sú tematicky zoradené 

v publikácii: David, L., Bílková, J., Podivínová, M., Přehled judikatury. Soudní ochrana člena spolku, církve a 

politické strany. Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011 
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 Porovnaj odôvodnenie rozsudku NS ČR spis. zn. 28 Cdo 2916/2006; senátu predsedal JUDr. Ludvík David, 

CSc. 
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 Rozsudok NS ČR spis. zn. 28 Cdo 2304/2011 
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 V citovanom rozhodnutí NS ČR spis. zn. 28 Cdo 2304/2011 - sporným bolo rozhodnutie Odvolacej a revíznej 

komisie ČMFS, pričom ak by sa zrušilo, výsledky príslušnej futbalovej súťaže by aj tak zostali v platnosti, 

okrem toho delikt potrestaného žalobcu bol intenzitou minimálny a ujma na strane žalobcu už nebola 

reparovateľná; rozhodnutie sa ponechalo úvahe spolkového orgánu. K úvahám o teleologickej redukcii 

v spolkových žalobách pozri tiež: David, L.: Na hranicích práva. Soudcovské eseje. Praha : Leges, 2012, s. 102 

a nasl. 
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 David, L., Ochrana členů církví, spolků a politických stran v civilním soudním řízení. in: Jermanová, H. – 

Masopust, Z., Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz, Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorú 

organizoval Ústav státu a práva Akademie věd ČR a ZČU Plzeň v júni 2010 v Znojme; Praha – Plzeň : 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 324 
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s princípom právnej istoty („co je psáno, to je dáno“), a prvému uvedenému princípu sa dáva 

prednosť.“
301

  

Česká rozhodovacia skúsenosť sa pretavila do podrobnejšej legislatívnej úpravy. Od 

roku 2014 český Občiansky zákonník v rozsiahlej úprave spolkov (§ 214 - § 302) podrobne 

upravuje možnú ochranu vo vnútrospolkových sporoch a zadefinoval niekoľko žalôb a veľmi 

podrobnú úpravu mechanizmu vylúčenia člena zo spolku.
302

 Nové typy žalôb a nové spory už 

prinášajú nové riešenia.  

Najnovšia rozhodovacia česká prax v spolkových veciach je teda už z iného právneho 

zakotvenia a dokonca dnes sa možno v Čechách stretnúť v oblasti spolkov aj so statusovými 

žalobami. Za konania v statusových veciach právnických osôb sa považujú konania, ktorých 

predmetom je status samotnej právnickej osoby, teda otázky jej založenia, vzniku, zmeny, 

zrušenia, zániku, ako aj otázky štruktúry jej orgánov, nie však otázky týkajúce sa členov 

spolku. Pretože v takých konaniach ide o status člena právnickej osoby, nie o status samotnej 

právnickej osoby - spolku.
303

 

Prístup súdu pri vstupe do sporu občianskeho združenia (spolku) sa v českej 

rozhodovacej praxi začal odôvodňovať aj princípom vnútrospolkovej demokracie. Ide 

o právnym predpisom nedefinovaný pojem, ktorý je možné objasniť. 

Dôraz na vnútrospolkovú demokraciu úzko súvisí s prelínaním súkromnoprávnych 

a verejnoprávnych prvkov v oblasti združení. Ide nároky na vnútorné usporiadanie vzťahov 

vo vnútri združení. V popredí je vnútorná autonómia združení. 
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 NS ČR 28 Cdo 2304/2011 v texte odôvodnenia je odkaz: por. Melzer, F., Metodologie nalézání práva. Úvod 

do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 248, 249; tiež Gerloch, A., Tomášek, M. et al. Nové jevy v 

právu na počátku 21. století. Díl II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Karolinum, 2010, s. 62; 
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vylúčenia, § 258 - ustanovenie o spolkovej žalobe (nielen) člena domáhajúceho sa rozhodnutia o neplatnosti 
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vysvetlenie záležitosti spolku podľa § 251, žalobu o právo nahliadnuť do zápisu zo zasadnutia štatutárneho 

orgánu - § 254, žalobu o určenie neplatnosti zmluvy o fúzii spolku - § 283. 
303

 Napr. statusovou vecou právnickej osoby podľa § 85 písm. a) ZŘS – je účastníctvo v konaní o neplatnosť 

rozhodnutia orgánu spolku: „V konaní o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu spolku je účastníkom 

navrhovatel a spolok, o ktorého rozhodnutie ide.“ Uznesenie VS v Prahe z 14.3.2018, sp. zn. 14 Cmo 266/2017; 

Statusové veci rozhodujú v prvom stupni krajské súdy a miestne príslušný je súd, kde je spolok zapísaný vo 

verejnom registri, konanie možno ho začať aj bez návrhu. Procesný postup v Čechách upravuje jednak OSŘ a 

ZŘS. Vo veciach vylúčenia člena zo spolku podľa § 242 OZ, ako aj vo veciach určenia členstva v spolku sú na 

rozhodovanie v prvom stupni vecne príslušné okresné súdy, tu sa nejedná o statusovú vec a konanie možno ho 

začať len na návrh. In: Holejšovský, J., Věcná příslušnost soudu v řízení o určení členství ve spolku, Soudní 

rozhledy 1/2017, s. 14; „Výrok právoplatného uznesenia, ktorým bolo rozhodnuté o statusovej veci právnickej 

osoby, je záväzné pre každého. Platí to aj pre rozhodnutie súdu o zrušení právnickej osoby s likvidáciou a o 

menovaní likvidátora.“ Uznesenie VS v Prahe z 21.11.2016, sp. zn. 7 Cmo 487/2016. 
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Vnútrospolková demokracia je akýmsi zhmotnením zásad, ktoré vychádzajú z  

podstaty slobody združovania. Je veľmi úzko spojená predovšetkým s autonómnym 

a samosprávnym charakterom združenia a kladie nároky na vnútorné usporiadanie vzťahov. 

Je vyjadrením súhrnu zásad, ktoré vyplývajú tak z verejnoprávnych, ako aj 

súkromnoprávnych noriem a dotýkajú sa ústavných záruk slobody združovania, ako aj 

zákonných pravidiel príslušných pre výkon práva slobodne sa združovať a pre združenie 

samotné a ktoré sa viažu na združenie a jeho členov.  

Vnútrospolková demokracia vyjadruje prepojenie nasledovných zásad slobody 

združovania v občianskych združeniach: 

- zásada dobrovoľnosti,  

- zásada samosprávneho charakteru,  

- zásada autonómneho charakteru,  

- zásada oddelenosti od štátu,  

- zásada zmluvnej slobody pri tvorení vnútorných pravidiel združenia,  

- zásada podriadenosti sa vnútorným pravidlám,  

- zásada priority hľadania riešenia sporu vzniknutého vo vnútri združenia združením 

samotným,  

- zásada súdnej ochrany člena.  

Demokraciu v súvislosti s vnútorným usporiadaním združenia nemožno vnímať ako 

demokraciu viazanú na štát a formu vlády, či metódu riadenia. Spoločenstvo členov 

v občianskom združení je spoločenstvo rovnoprávnych subjektov čo sa týka členských práv 

a povinností, prípadne, ak stanovy určujú rôzne druhy členstva – spoločenstvo členov, kde 

rovnoprávnosť sa prejavuje v jednotlivej kategórii členstva. Zákon rôzne druhy členstva 

nevylučuje. Slobodná súťaž „vnútorných síl“ vo vnútri združenia je vyjadrená vnútornými 

pravidlami združenia, ktoré ale nemusia „kopírovať“ napríklad zásady demokratických volieb 

(tajnosť, všeobecnosť, rovnosť, pravidelnosť). Samozrejme, ak je to vôľa zakladateľov, alebo 

vôľa členov, ktorí chcú práve takúto úpravu vnútorných pravidiel, je to možné. Predstava 

spravodlivého usporiadania vzťahov vo vnútri súkromnoprávneho subjektu nemusí byť 

totožná s predstavou spravodlivého usporiadania štátu či obce.  

 

Z historického pohľadu (ešte rakúskej, uhorskej a prvorepublikovej úpravy), rozmanitá 

úroveň v kategórii členstva, z toho vyplývajúce rôzne úrovne práv a povinností voči 

združeniu, vrátane dosahu na zmenu pravidiel združenia, či absencia dosahu na zmenu 
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pravidiel, sa považovali za súčasť slobody združovania.
304

 Pre porovnanie, 

v predchádzajúcom režime bol (popri inom) pre vnútorné vzťahy a „výstavbu“ dobrovoľných 

organizácií určený demokratický centralizmus.
305

 Znamenalo to, že veľké celoštátne 

spoločenské organizácie mali svoju stupňovitú výstavbu a hierarchicky podliehali postupne 

najvyššiemu celorepublikovému orgánu danej organizácie. Tým sa aj v období socializmu 

takéto organizácie odlišovali od pôvodných spolkov, ktoré mali jednoduchú výstavbu 

s jedným riadiacim orgánom – jednostupňové. 

Pojem vnútrospolkovej demokracie použil český súd v kontexte súkromnoprávneho 

sporu vo vnútri združenia. Súd poukázal na ústavné záruky združovania a zvýraznil 

oddelenosť od štátu a rešpektovanie autonómneho prostredia združenia: „...Pri minimálnom, 

málo intenzívnom konflikte rozhodnutia orgánu občianskeho združenia s dielčím členským 

právom člen musí vziať do úvahy skutočnosť, že do združenia vstúpil dobrovoľne a že 

súčasťou vnútrospolkovej demokracie je tiež podrobenie sa rozhodnutiu spolkového orgánu. 

Rozhodnutie sa ponecháva diskrécii spolkového orgánu v intenciách najmä článku 20 ods. 3 

Listiny základných práv a slobôd o limitoch len nevyhnutných zákonných obmedzení výkonu 

združovacieho práva.“
306

 

 

Na členstvo nie je právny nárok, združenie si samo stanoví podmienky na prijatie za 

člena. V súdnych sporoch sú zaujímavé aj také prípady, kde sa neúspešný uchádzač o členstvo 

bráni na súde a domáha sa stať sa členom združenia. Je prirodzené, že ide o prípady, keď z 

členstva v združení môže plynúť reálny profit. 

Zo slovenského poľovníctva možno uviesť prípad, keď nečlen poľovníckeho 

združenia (fyzická osoba) sa domáhal na súde, aby mu bolo určené členstvo v poľovníckom 

združení rozhodnutím súdu. Uchádzač o členstvo žiadal, aby súd nahradil súhlas členskej 

schôdze (poľovníckeho združenia – t.j. odporcu) a aby mu dňom právoplatnosti rozhodnutia 

súdu vzniklo členstvo. Okresný súd návrh zamietol, krajský súd prvostupňové rozhodnutie 

potvrdil. Uchádzač o členstvo sa obrátil na ústavný súd s tým, že namietal porušenie svojho 

vlastníckeho práva i práva slobodne sa združovať a to postupom okresného a krajského súdu. 

Ústavný súd sťažnosť odmietol.
307

 V svojom odôvodnení súd uviedol, že „právo poľovníctva 

                                                 
304

 Dusil, V.: Československé právo spolkové. Praha : Aventinum, 1924, s. 23 
305

 Zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach, § 3 ods. 2: Zásadou výstavby 

organizácií je demokratický centralizmus. Na uznesenie stačí väčšina hlasov, menšina sa podrobuje väčšine; 

prijaté uznesenie je záväzné pre všetkých. Členovia volia demokraticky funkcionárov organizácie. 
306

 Rozsudok NS ČR, zo dňa 12.10.2011, spis. zn. 28 Cdo 2094/2011. 
307

 Uznesenie ÚS SR IV. ÚS 415/2010-16; Spor vznikol počas pôsobnosti staršej právnej úpravy poľovníctva: z. 

č. 23/1962 Zb. o poľovníctve 
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patrí vlastníkovi pozemku a ako súčasť základného práva vlastniť majetok je chránený čl. 20 

Ústavy Slovenskej republiky. Prednostné právo vlastníka poľovných pozemkov na vznik 

členstva v poľovníckom združení, ktoré má v nájme poľovný revír (súčasťou ktorého sú 

pozemky vo vlastníctve žiadateľa o členstvo), neznamená, že poľovnícke združenie je povinné 

za člena prijať každého vlastníka (podielového spoluvlastníka) pozemku, na ktorom vykonáva 

právo poľovníctva na základe nájomných zmlúv alebo rozhodnutia lesného úradu. Žiadateľ o 

členstvo, ktorý spĺňa všetky ostatné podmienky vyžadované Zákonom o poľovníctve, pre 

výkon práva poľovníctva môže požiadať o súdnu ochranu žalobou o nahradenie vôle 

poľovníckeho združenia len v tom prípade, ak by žalované poľovnícke združenie porušilo 

právo prednosti vlastníka pozemku vyplývajúce z § 14 ods. 4 Zákona o poľovníctve. Ak by 

odporca prijal za svojho člena iného občana, nevlastníka pozemku, na ktorom vykonáva 

právo poľovníctva, ale odmietol by prijať za svojho člena vlastníka pozemku, porušil by tým 

právo prednosti (...) a žaloba na ochranu proti takémuto postupu poľovníckeho združenia by 

bola dôvodná. Právo domáhať sa súdnej ochrany týmto spôsobom vyplýva z čl. 46 ods. 1 

Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným 

postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, ako aj čl. 6 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd, podľa ktorého každý má právo na to, aby jeho záležitosť 

bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom 

zriadeným zákonom bez ohľadu na to, či takúto možnosť právnej ochrany stanovy 

konkrétneho poľovníckeho združenia alebo aj Zákon o združovaní občanov, či Zákon o 

poľovníctve, zakotvujú. Odporca právo prednosti navrhovateľa ako vlastníka pozemku (...) 

neporušil, keď od roku 2005 nikoho za svojho člena neprijal.“ 

Súd tak v konečnom dôsledku potvrdil slobodu združovania garantovanú aj 

samotnému združeniu (a tým tiež členom v ňom združených) - združovať sa s tým, s kým sa 

chce združovať.  

Ďalší príklad – zahraničný - je z prostredia škótskeho golfu. Škótsky hráč a tréner 

golfu sa uchádzal o členstvo v elitnej golfovej asociácii.
308

 Hráč golfu, registrovaný ako 

kandidát vstupu do elitnej golfovej asociácie, dvakrát neuspel na skúškach, nedosiahol v nej 

členstvo, čo malo neblahý dopad na jeho existenciu. Okrem hrania golfu bol predavačom 

v obchode s golfovými potrebami a sezónny tréner golfu – ale bol tréner tzv. druhej kategórie, 

keďže nezískal členstvo v danej golfovej asociácii. Hráč a tréner chcel dosiahnuť členstvo 

v golfovej asociácií najprv tým, že napadol výsledok skúšky (resp. spornú časť skúšky), ktorý 

                                                 
308

 Opis prípadu  Fraser v. The Professional Golfer´s Association Limited pozri podrobnejšie: David, L., Na 

hranicích práva. Soudcovské eseje. Praha : Leges, 2012, s. 96 - 98 
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chcel súdnym rozhodnutím zmeniť vo svoj prospech. Súd odmietol žalobu z dôvodu, že 

nemôže preskúmavať rozhodnutie skúšobnej komisie, lebo bolo urobené v dvojstrannom 

vzťahu voči žalobcovi (asociácia – kandidát), i keď nerovnovážnom. Súdny prieskum by bol 

možný iba vtedy, ak by existoval preskúmavací interný orgán voči skúšobnej komisii vo 

vnútri asociácie, taký však v danom čase neexistoval. Druhá žaloba bola formulovaná na 

náhradu škody pre porušenie kontraktu. Kandidát na členstvo v asociácii tvrdil, že celý čas 

postupoval podľa interných predpisov asociácie, pričom asociácia ho poškodila pri hodnotení 

na skúškach. Napokon výsledkom sporu bolo uznanie, že došlo k nesprávnemu bodovaniu 

žalobcu pri relevantných častiach skúšky. Keby bolo bodovanie správne, žalobca by bol 

celkovo úspešný, teda skúšobná komisia porušila povinnosť ohodnotiť skúšaného fairly and 

reasonably, navyše, konštatovalo sa nesprávne nastavenie otázok a bodovania formulára. 

Náhrada škody sa vyčíslila na 100 000 libier, čo odzrkadlilo obdobie od skúšok až do 

skončenia sporu (spor trval asi 10 rokov), v ktorom žalobcovi ušiel zisk – ktorý by bol 

dosiahol ako člen elitnej golfovej asociácie, tréner i hráč, a to oproti skromnejším zárobkom, 

ktoré dosiahol za ten čas ako nečlen.  

 

Osobitne pre oblasť združovania v športe je pre súdnu ochranu člena dôležitá aj 

skúsenosť športových rozhodovacích a rozhodcovských orgánov, najmä tých 

medzinárodných, viažúcich sa k masovým športom. Súčasťou športového združovania je 

udeľovanie disciplinárnych sankcií. „Medzi (...) sankciami majú z hľadiska ľudských práv 

a dodržiavania princípov vyvodených z čl. 6 Dohovoru a článkov 46 a nasl. Ústavy Slovenskej 

republiky osobitné postavenie disciplinárne sankcie.“
309

  

Pri vnútorných sporoch v združeniach a ukladaní disciplinárnych sankcií nie je možné 

v plnom rozsahu posudzovať inštitucionálne a procesné záruky spravodlivého procesu pri 

ukladaní disciplinárnej sankcie, napríklad nezávislosť orgánu ukladajúceho sankciu, ani 

formálne náležitosti rozhodnutia o disciplinárnom previnení. Len napríklad nezávislosť či 

nestrannosť orgánu rozhodujúca o uložení disciplinárnej sankcie je ovplyvnená skutočnosťou, 

že združenia môžu byť a aj častokrát sú malými spoločenstvami s úzkymi vzájomnými 

osobnými väzbami.
310

 

                                                 
309

 Svák, J.: Verejnoprávne a súkromnoprávne prelínanie združovania v športe. In: Gajdošová, M., Košičiarová, 

S. (eds.): Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Trnava : Typi universitatis 

tyrnaviensis, 2019, s. 32 
310

 „Poľovnícke združenie si ako súčasť svojho vnútorného fungovania, ktorého úprava bola v zmysle zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov, plne v jeho kompetencii, upravil kreovanie svojich orgánov a tiež ich 

kompetencie. Tieto orgány sú zložené výlučne z jeho členov. V prípade žalovaného poľovníckeho združenia v 

počte 38. To znamená, že sú tvorené len osobami, ktoré majú k prípadnému účastníkovi kárneho konania vzťah. 

http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-83/1990
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Udelením disciplinárnej sankcie sa častokrát napätie vzniknuté vo vnútri združenia 

neuvoľní. Práve udelenie disciplinárnej sankcie býva počiatkom ešte väčšieho sporu 

z interných vecí združení vo všeobecnosti – ten sa eventuálne dostane pred súd.  

Definovanie disciplinárnych previnení, vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti 

a ukladanie disciplinárnych sankcií spočíva vo vzájomnom vzťahu medzi členom istého 

spoločenstva a spoločenstvom samotným. Disciplinárny poriadok občianskeho združenia je 

dobrovoľným vnútorným predpisom združenia. Zákon o združovaní občanov ho nevyžaduje, 

ani nevylučuje. Je súčasťou bežného spolkového života už jeden a pol storočia. Keďže 

konflikty v spoločenstve sú súčasťou dynamiky života, preto je prítomná aj istá zhoda na 

tom, ako ich riešiť. Disciplinárny poriadok združenia je súhrn pravidiel, ktoré definujú 

skutkové podstaty, alebo konania člena, ktoré je pre združenie nežiaduce a možné 

disciplinárne sankcie, vrátanie vylúčenia. Disciplinárny poriadok taktiež upravuje pravidlá, 

ktoré určujú orgán alebo spôsob jeho utvorenia, ktorý o vyvodení disciplinárnej 

zodpovednosti voči členovi rozhodne a rozhodne o uložení disciplinárneho opatrenia a tiež 

definuje proces, ktorým sa tak stane. Z praktických skúseností disciplinárny poriadok môže 

byť súčasťou stanov, alebo môže ísť o samostatnú internú normu združenia. Disciplinárny 

poriadok svojou podstatou výrazne obmedzuje slobodu člena združenia. Čiže aj keď sa 

výkonom slobody združovania realizuje sloboda člena napĺňať si spolu s inými členmi 

dovolené a dohodnuté ambície, všetky vnútorné pravidlá túto slobodu člena nielen umožňujú, 

ale aj súčasne obmedzujú.
311

  

Disciplinárnu zodpovednosť niektoré predpisy v združovaní priamo uvádzajú – 

napríklad zákon o športe (§ 54), zákon o poľovníctve (§ 44, 45, 49 a iné).  Tieto subjekty 

združovania sa spolupodieľajú na tvorbe disciplinárnych pravidiel i kreovaní disciplinárnych 

orgánov. 

Pri vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti ide o „potrestanie“ za individuálne 

nesplnenie povinnosti alebo zavinenie nežiaduceho stavu členom, ktoré nie je tak 

spoločensky nebezpečné ako konanie postihované trestným právom. Nie je ho možné 

porovnať ani so spoločenskou nebezpečnosťou postihovanou v oblasti priestupkov, pretože 

má iný charakter. Ide o „potrestanie“ osoby – člena združenia za porušenie povinnosti alebo 

spôsobenie nežiaduceho stavu, ktoré nemusí byť výlučne protiprávne, stačí, že je v rozpore 

                                                                                                                                                         
Z tohto pohľadu orgány združenia nemôžu napĺňať požiadavku nezávislosti či objektívnej nestrannosti, ktorú 

musí správny orgán v zmysle správneho poriadku napĺňať.“ Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 

20.4.2012, č. k. 24 S/49/2010-100 
311

 Podrobnejšie k diciplinárnej zodpovednosti autorka písala na inom mieste: Gajdošová, M:, Povaha 

disciplinárnej zodpovednosti. In: Križan, V. (ed.): Opus laudat artificem. Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, 

DrSc., Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2019, s. 125 a nasl. 
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s vnútornými pravidlami združenia. Ak v prípade vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti 

združenia voči členovi vznikne spor, ktorý sa nevyrieši vo vnútri združenia, posudzuje sa 

v civilnom konaní. 

Zaujímavú úvahu pri porovnaní prelínania dvoch verejných záujmov v združovaní 

v športe – súdny aktivizmus v mene zachovania práva na spravodlivý proces a zachovanie 

verejného záujmu v športe - poskytol Svák: „Ich výsledkom by zrejme malo byť naplnenie 

súkromnoprávneho cieľa občianskeho združenia v zmysle práva na slobodu združovania, čo 

by vylučovalo súd z preskúmavacej právomoci disciplinárnych sankcií uložených v záujme 

integrity športu Disciplinárnou komisiou SFZ. Alebo nie?“
312

 

V súčasnosti je stále aktuálne posudzovanie charakteru sporu vzniknutého vnútri 

združenia, pričom súd potvrdzuje jeho súkromnoprávnu povahu:
313

 „V súvislosti s aplikáciou 

§ 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. najvyšší súd v uznesení sp. zn. 9Nds/15/2012 konštatoval, 

že „... Podľa tejto úpravy príslušnosti súdu je rozhodujúce, že združenie ako právnická osoba 

vzniklo podľa zákona č. 83/1990 Zb. a že žalovaným je orgán tohto združenia. Na 

preskúmanie jeho rozhodnutí je v zákone výslovne určený ako vecne príslušný okresný súd 

a krajský súd by bol vecne príslušný len v prípade, keby preskúmaval rozhodnutia 

žalovaného vo veciach, v ktorých štát preniesol na žalovaného pôsobnosti orgánu verejnej 

správy. O takýto prípad v danej veci nešlo, lebo veci týkajúce sa organizačných otázok 

záujmovej samosprávy nemožno považovať za prenesený výkon štátnej správy. Pôsobnosť 

súdov v správnom súdnictve preto nie je daná.“ (...) Najvyšší súd Slovenskej republiky zastáva 

názor, že orgány žalovanej ako súkromnoprávnej osoby rozhodujú na základe „Stanov 

občianskeho združenia Slovenská asociácia pretláčania rukou“, teda iba v oblasti súkromnej, 

nie v oblasti verejnej. Z uvedeného dôvodu nie sú splnené podmienky pre súdny prieskum ich 

rozhodnutí podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku upravujúcej správne súdnictvo. 

Krajský súd v Bratislave správne uviedol, že ich rozhodnutia nie sú realizáciou verejnej moci, 

ani nesledujú žiaden verejný cieľ alebo záujem, ani nerealizujú zákon, ale interný predpis 

združenia, ktorým sú stanovy. Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu účinný 

do 31.12.2015 ani zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, ani žiadny iný zákon nezveril Slovenskej asociácii pretláčania 

rukou ako národnému športovému zväzu rozhodovaciu právomoc o právach a povinnostiach 

ich členov práve z dôvodu, že tieto sú internou, súkromnoprávnou záležitosťou združenia. 
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 Svák, J.: Verejnoprávne a súkromnoprávne prelínanie združovania v športe. In: Gajdošová, M., Košičiarová, 

S. (eds.): Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Trnava : Typi universitatis 

tyrnaviensis, 2019, s. 33 
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 Rozhodnutie NS SR v kompetenčnom senáte, sp. zn. 1KO/39/2018, z 19.2.2019, bod 21 - 23 
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Preto ich rozhodnutia nemôžu podliehať súdnemu prieskumu v správnom súdnictve v zmysle § 

244 ods. 2 O.s.p. Takémuto prieskumu by podliehali len v prípade, ak by sa týkali oblasti 

verejnej správy a zákon (nie predpis nižšej právnej sily, alebo ich interný akt) by im v tomto 

smere zveril právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických 

osôb (viď napr. rozhodnutia NS SR sp. zn. 6Nds/3/2012, 7Nds/3/2014, 3Nds/1/2016). (...) 

Vzťah Slovenskej asociácie pretláčania rukou (žalovanej) a jeho člena (žalobcu) vo veciach 

týkajúcich sa členstva v združení je vzťahom súkromnoprávnym a nespadá do oblasti verejnej 

správy. Uznesenie Výkonného výboru v danom prípade je svojou povahou rozhodnutím o 

právach a povinnostiach člena združenia, ale nie je rozhodnutím vydaným vo verejnom 

záujme (v oblasti verejnej správy).“ 

 

 Zastávam názor, že súdna ochrana členovi občianskeho združenia patrí, ale zároveň 

sudca má byť zdržanlivý. Zrejme vyvažovaním bude zohľadňovanie všetkých vyššie 

spomenutých kritérií, vyvinutých súdnou praxou v oblasti združovania, aj s ohľadom na 

všetky konkrétne okolnosti prípadu a aj na dôsledok rozhodnutia. 

 

Súčasný zákon o združovaní občanov už ustanovenie o súdnej ochrane člena 

neobsahuje. Dôvodová správa pri jeho vypustení
314

 uviedla: „vypustením ustanovenia § 15 sa 

neuberá právo na súdnu ochranu. Súdna ochrana sa podľa povahy veci poskytne podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku. Podanie žaloby vo veciach združovania má 

odkladný účinok.“ No Správny súdny poriadok neobsahuje žalobu člena združenia proti 

rozhodnutiu orgánu združenia s namietaním jeho rozporu so stanovami a zákonom, takúto 

žalobu pripúšťa iba v prípade člen politickej strany voči politickej strane. Preto v dôsledku 

charakteru sporu vzniknutého vo vnútri združenia je potrebné využiť konanie podľa Civilného 

sporového poriadku.  

Napriek relatívnej „vágnosti takto koncipovaného § 15 ods. 1 z. č. 83/1990 Zb.“
315

 

(teda pôvodná spolková žaloba, M. G.), najvhodnejším súčasným riešením by bolo navrátiť 

ho späť do zákona, aspoň v pôvodnej podobe. Pretože právny základ takej žaloby zvyšuje 

právne možnosti ochrany, nielen člena, ale aj občianskeho združenia. Špeciálny typ žaloby 

                                                 
314

 Dôvodová správa k z. č. 125/2016 Z. z., ktorým bolo ustanovenie § 15 zákona o združovaní občanov 

vypustené. 
315

 Mrva, M.: Právo člena občianskeho združenia na súdnu ochranu. Bulletin slovenskej advokácie, 1-2/2015, s. 

47 
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upravený osobitným predpisom odbremeňuje strany preukazovať naliehavý záujem, ako je 

tomu pri štandardnej všeobecnej žalobe.
316

 

Vychádzajúc z tradičnej koncepcie súdnej ochrany člena, do úvahy aj podľa súčasnej 

všeobecnej úpravy môže prichádzať iba spor, ktorý má charakter bývalej spolkovej žaloby, 

teda kde člen namieta rozhodnutie niektorého orgánu združenia, voči ktorému už podľa 

stanov nie je možné podať opravný prostriedok a v danom rozhodnutí sa namieta jeho nesúlad 

so stanovami alebo so zákonom. Samozrejme, v duchu rozvinutej interpretácie, opísanej 

vyššie. 

Aktuálnou všeobecnou procesnou právnou úpravou je Civilný sporový poriadok. 

„Podľa tohto zákona sa postupuje, ak je daná právomoc súdu, pokiaľ Civilný mimosporový 

poriadok, Správny súdny poriadok alebo iný zákon neustanovuje inak; Súdy prejednávajú a 

rozhodujú súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, ak ich podľa zákona 

neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány.
317

  

Žalobou (§ 131 Civilného sporového poriadku) ako procesným úkonom sa uplatňuje 

právo na súdnu ochranu ohrozeného alebo porušeného práva. Žalobou možno požadovať, aby 

súd rozhodol najmä o: a) splnení povinnosti, b) nároku na usporiadanie práv a povinností 

strán, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu, c) 

určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny 

záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu, alebo d) určení 

právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu (§ 137). 

Ostáva však otvorená otázka, ktorú žalobu použiť a dokedy je možné žalobu podať. 

Možno prax prinesie nové riešenia podľa Civilného sporového poradku, ale zrejme silne 

nadväzujúce a rešpektujúce pôvodnú špecifickú spolkovú žalobu. Azda najvhodnejšou sa javí 

žaloba na určenie, či tu právo je, alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. 

Optimálnym riešením bude návrat spolkovej žaloby späť do zákona o združovaní občanov.
318

 

 Každopádne úlohou súdov je rešpektovať autonómny a samosprávny priestor združení 

a pristupovať k interným konfliktom zdržanlivo. Potvrdzuje to aj rozhodnutie Ústavného súdu 
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 Z odôvodnenia rozhodnutia NS SR sp. zn. 5Cdo/131/2018, z 28.3.2019: „K odvolacej námietke žalovaného, 

že žalobcovia 2/ a 3/ neboli riadnymi členmi žalovaného, a teda nebol daný naliehavý právny záujem na takto 

podanej žalobe, odvolací súd uviedol, že na takomto určení má člen občianskeho združenia nárok práve v zmysle 

ustanovenia § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, čiže naliehavý právny záujem na takomto určení 

je daný priamo zo zákona.“ 
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 § 2 a § 3 z. č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok 
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Mészáros, M., O združovaní zamestnancov v odborových organizáciách, in: Gajdošová, M., Košičiarová, S. 

(eds.): Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Trnava : Typi universitatis 
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Slovenskej republiky z roku 2016, ktoré vymedzilo pravidlá pre interpretovanie práva 

slobodne sa združovať, hoci sa porušenie tohto práva nenamietalo. Šlo o prípad, kedy 

obchodná spoločnosť (s.r.o.) ako člen občianskeho združenia žalovala toto občianske 

združenie (motocyklovú federáciu) a žiadala určiť neplatnosť rozhodnutia občianskeho 

združenia, ktorým sa zaradili jedny preteky mimo pôvodného rámca kalendára športových 

podujatí. Sťažovateľka (s.r.o.) argumentovala, že keby sa nezapočítavali preteky zaradené 

mimo kalendára, vyhral by súťaž športovec z jej tímu. Sťažovateľka namietala porušenie 

práva na spravodlivý proces podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 Dohovoru, rozsudkom 

okresného a krajského súdu. Okresný súd žalobu zamietol, pretože o.i. vyhodnotil, že 

kalendár športových podujatí nie je záväzným dokumentom pre jednotlivé preteky, ale je len 

orientačným dokumentom a počas sezóny je možné ho meniť pod vplyvom rôznych okolností 

ako je počasie, financie, atď. Ďalej súd vyhodnotil, že sporné rozhodnutie vydal orgán, ktorý 

je oprávnený v takejto veci rozhodnúť v zmysle stanov. Okresný súd vyhodnotil, že 

napadnuté rozhodnutie orgánu občianskeho združenia je platné, to potvrdil aj odvolací súd. 

Ústavný súd sťažnosť odmietol pre zjavnú neopodstatnenosť. Nad rámec konštatoval veľmi 

dôležité pravidlá potrebné pre interpretáciu práve slobody združovania – jednoznačne sa 

priklonil na stranu zvýraznenia autonómie združení a zdržanlivosti pri zasahovaní štátu do 

vnútorných záležitostí združení.  

Ústavný súd tento prípad vyhodnotil s ohľadom na všetky aspekty slobody 

združovania a priklonil sa aj k zásadám vnútrospolkovej demokracie. „Pre úplnosť považuje 

ústavný súd za potrebné uviesť aj to, že pri prieskume rozhodnutí občianskych združení by 

mali postupovať všeobecné súdy zdržanlivo. To platí, najmä pokiaľ ide o posudzovanie 

okruhu rozhodnutí orgánov občianskych združení, ktoré vôbec patrí všeobecným súdom 

preskúmavať, keďže zjavne nie je účelom § 15 zákona o združovaní umožniť súdny prieskum 

všetkých rozhodnutí občianskych združení. To by totiž viedlo k neprimeranej ingerencii štátu 

(štátnemu dozoru) do združovacej slobody a autonómie občianskych združení. Zo súdneho 

prieskumu však nesmú byť vylúčené tie rozhodnutia orgánov združení, ktoré zasiahli do práv 

členov združenia s takou intenzitou, ktorá vyžaduje zásah súdu (ako orgánu štátu). Pritom 

vždy medzi najzávažnejšie zásahy dopráv člena združenia budú patriť rozhodnutia orgánov 

združenia, ktorými sa členstvo člena v združení proti jeho vôli zrušuje, či rozhodnutia 

ukladajúce členovi sankcie. Princíp zdržanlivej interpretácie pri rozhodovaní o takýchto 

žalobách by sa však mal prejaviť aj pri výklade dotknutých ustanovení vnútorných predpisov 

združení a celkovom zohľadnení konkrétnych okolností prípadu. Nemožno totiž zabúdať, že 
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člen do združenia vstúpil dobrovoľne, pričom súčasťou demokratických princípov, ktorými sú 

združenia ovládané, je aj princíp podrobenia sa rozhodnutiu orgánu združenia.“
319

  

Napriek všeobecnému trendu posiľňovania ochrany slabšej strany, v Slovenskej 

republike sa v roku 2016 spolková žaloba odstránila zo zákona. Súdna ochrana člena voči 

združeniu však vo svojej podstate zostáva naďalej. Len je potrebné využiť iný procesný 

prostriedok. Tým sa v dôsledku účinnosti procesných kódexov stala žaloba podľa Civilného 

sporového poriadku a súdy sa môžu oprieť o širokú interpretačnú platformu.  

V roku 2017 to bolo potvrdené pri spore člena voči poľovníckemu združeniu. Navyše 

najvyšší súd potvrdil špecifickosť takéhoto konania, keďže šlo spor vzťahujúci sa na vzťah 

poľovníckeho združenia a jeho člena vo veciach uplatnenia si členských práv – účasť 

a hlasovanie na členskej schôdzi. Najvyšší súd označil takéto konanie za občianske konanie 

sui generis, pri ktorom sa postupuje podľa Civilného sporového poriadku. „Vzhľadom k tomu, 

že vzťah poľovníckeho združenia a jeho člena vo veciach týkajúcich sa uplatnenia práv členov 

združenia, ako je právo zúčastniť sa a hlasovať na členskej schôdzi, je vzťahom 

súkromnoprávnym a nespadá do oblasti verejnej správy, je treba považovať za právne 

konformné v predmetnej právnej veci postupovať podľa ustanovení Civilného sporového 

poriadku a preskúmať napadnuté uznesenia členskej schôdze na základe podanej žaloby v 

klasickom občianskoprávnom konaní, s poukazom na to, že v prejednávanej veci ide o 

občianske konanie „sui generis“, v ktorom ustanovenia Správneho súdneho poriadku 

aplikovať nemožno, pretože uznesenia členskej schôdze bezpochyby nemožno považovať za 

rozhodnutia v oblasti verejnej správy.“
320

 

Keďže práva úprava zákona o združovaní občanov je v zásade strohá, je vhodné vrátiť 

do nej súdnu ochranu člena (spolkovú žalobu), minimálne v rozsahu, ako bola zakotvená do 

roku 2016. Právny základ takej žaloby zvyšuje právne možnosti ochrany, nielen člena, ale aj 

združenia.  
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 Uznesenie ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 23/2016 z 14.1.2016 
320

 „O žalobe na určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze poľovníckeho združenia sa koná a rozhoduje v 

civilnom sporovom konaní, na ktoré je v prvej inštancii vecne príslušný okresný súd“. Uznesenie NS SR z 

10.10.2017 sp. zn. 1 KO 33/2017, Stanoviská a rozhodnutia vo veciach občianskoprávnych Zbierka stanovísk 

NS a súdov SR 2/2018, R 19/2019. 
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Záver 

História ukazuje, že sloboda združovania predznamenáva a ovplyvňuje formu štátu, 

predovšetkým formu vlády i štátny režim, ale aj štátne zriadenie. Platí aj naopak.  

Právna regulácia občianskej spoločnosti v Slovenskej republike je nastavené veľmi 

slobodne, za posledných 30 rokov azda najslobodnejšie. Toto prostredie možno hodnotiť za 

najslobodnejšie v relevantnej histórii, ak sledujeme vývoj od druhej polovice 19. storočia, 

kedy sa v našom prostredí postupne vytvorila občianska spoločnosť. Najviac obmedzujúce a 

najmenej slobodné obdobie pre rozvoj občianskej spoločnosti predstavovalo v našej histórii 

obdobie Slovenskej republiky (1939-45) a socialistické obdobie (1948-89).  

Preto je v slovenskej spoločnosti v súčasnosti vysoká pozornosť venovaná 

predovšetkým slobode tohto prostredia a potrebe len minimálnych legislatívnych obmedzení 

pri vzniku, činnosti a zániku právnických osôb operujúcich v priestore občianskej spoločnosti, 

a to aj občianskych združení. Zároveň sa veľká pozornosť venuje reálnemu zakotveniu 

možností právnych prostriedkov ochrany takýchto subjektov.  

Všetci majú práva i povinnosti, plnia si svoje úlohy v súkromnom i verejnom 

priestore. Jednotlivci, skupiny jednotlivcov, právnické osoby spolutvoriace občiansku 

spoločnosť, univerzity, komory, obce, štát, etc. S tým sú zviazané aj zodpovednostné vzťahy, 

v morálnom, spoločenskom i politickom zmysle a samozrejme aj v právnom zmysle.  

Dlhodobá skúsenosť s neslobodou nás učí, že prepájanie, až zrastanie občianskej 

spoločnosti, jej cieľov a aktivít so štátom, znamená ohrozenie slobody. Prenášanie štátnej 

politiky na aktivitu organizácií občianskej spoločnosti a naopak nie je možné násilne 

zavádzať. Prirodzená kooperácia medzi štátom – mestom – obcou – vyšším územným celkom 

- a organizáciami občianskej spoločnosti je historicky stále prítomná. Najlepšie sa tejto 

spolupráci darí, ak je čo najmenej regulovaná. 
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