
 #revoluciapravdy                                                                           JUDr. Lukáš Machala 

 

ZA SLOBODU A PRÁVNY ŠTÁT 

Uvedené právne akty, ktoré vydala Vláda Slovenskej republiky a  Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
nepovažujem za všeobecne záväzné právne akty : 

• Uznesenie vlády SR, č. 111 zo dňa 11.3.2020 o vyhlásení mimoriadneho stavu, 

• Uznesenie vlády SR, č. 587 zo dňa 30.9.2020 o vyhlásení núdzového stavu, 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky, č. 645 zo dňa 12.10.2020, ktorým vláda 
obmedzila právo pokojne sa zhromažďovať, 

• Uznesenie vlády SR č. 665 zo dňa 18.10.2020, ktorým sa určilo tzv. celoštátne 
testovanie, 

• Uznesenie vlády SR č. 678 zo dňa 22.10.2020, ktorým sa obmedzila sloboda pohybu 
a pobytu a ustanovil sa zákaz vychádzania  trvaní od   24.10. do 1.11.2020, 

• Uznesenie vlády SR č. 693 zo dňa 28.10.2020, ktorým sa obmedzila sloboda pohybu 
a pobytu a ustanovil sa zákaz vychádzania  trvaní od   2.11. do 8.11.2020, 

• Uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4.11.2020, ktorými sa rozširujú opatrenia na vykonanie 
núdzového stavu 

•  

Uvedené uznesenia vlády Slovenskej republiky majú v zmysle ustanovenia   § 1 ods. 1 Zák. č. 
400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov totiž neodstrániteľné právne vady, pretože 
v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia  uznesenie ako forma rozhodnutia nie je 
všeobecne záväzným právnym aktom. Preto ani nemôže právne zaväzovať všetkých 
občanov Slovenskej republiky! Tieto uznesenia vlády Slovenskej republiky sú len  aktom 
riadenia, ktorý smeruje  do vnútra činnosti štátnych orgánov. 

Opakujem, že z týchto uznesení vlády nevznikajú žiadne  práva ani povinnosti osobám, 
ktoré sa priamo nepodieľajú na uskutočňovaní činnosti štátnej správy v rámci výkonnej moci 
štátu (zamestnanci v štátnej správe, prípadne v územnej samospráve).  

 
V zmysle ustanovenia článku 120 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „Na 

vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať nariadenia.“ 
V zmysle ustanovenia článku 120 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „Nariadenie 

vlády sa musí vyhlásiť spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ 
 

S poukazom na vyššie uvedené ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky,  sú 
opatrenia a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydané v rozpore 
s Ústavou SR!  

Pri aplikácii zásady „Ex iniuria ius non oritur – Z bezprávia nevzniká právo“ je treba 
mať na zreteli, že vyššie uvedené právne akty vlády Slovenskej republiky, ako aj Úradu 
verejného zdravotníctva SR, ktoré boli vydané ako nástroj na riešenie tzv. pandémie covid-
19, sú neplatné! 
 
Preto som tiež presvedčený, že: 

• V Slovenskej republike je právne SPOCHYBNITEĽNÉ vyhlásenie mimoriadnej situácie 
aj  núdzového stavu! 
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• Rovnako je legálne spochybniteľná povinnosť nosiť rúška, či preukazovať sa 
akýmkoľvek testom na ochorenie covid-19 na celom území Slovenskej republiky! 

• Spochybniteľné je aj obmedzenie zákazu vychádzania aj zákaz zhromažďovať sa na 
celom území Slovenskej republiky! 
 

Právo pokojne sa zhromažďovať je ľudským právom, ktoré garantuje aj Európsky 
dohovor o ľudských právach. Tento dohovor má PREDNOSŤ pred slovenskými zákonmi.  
V zmysle uvedeného Európskeho dohovoru ako aj v zmysle Ústavy Slovenskej republiky 
možno medze základných práv a slobôd upraviť za podmienok ustanovených Ústavou len 
ZÁKONOM! 
 

Ani vláda Slovenskej republiky, ani hlavný hygienik Slovenskej republiky NEMAJÚ 
ZAKONODARNÚ PRÁVOMOC! Teda nemôžu určovať rozsah základných práv a slobôd počas 
akéhokoľvek – tobôž nie počas núdzového stavu... 

17. novembra je štátny sviatok „Deň boja za slobodu a demokraciu“. Preto je potrebné, 
aby sme vedeli, za čo je potrebné bojovať aj 31 rokov od zmeny režimu... Medzi základné 
ľudské, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne  práva, ktoré sa nám v súčasnosti 
obmedzujú, alebo dokonca upierajú patria: 

• Článok  2 odsek  3 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý môže konať, čo nie je 
zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“ 

• Článok 12, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „Ľudia sú slobodní a rovní v 
dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, 
nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ 

• Článok  12 odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky, cit.:  „Nikomu nesmie byť spôsobená 
ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.“  

• Článok  13 odsek 1 písmeno  a) Ústavy Slovenskej republiky, cit.:  „Povinnosti možno 
ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní 
základných práv a slobôd.“    

• Článok  16 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Nedotknuteľnosť osoby a jej 
súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch 
ustanovených zákonom.“ 

• Článok 16 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Nikoho nemožno mučiť ani 
podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“ 

• Článok  16 odsek  2 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Nikoho nemožno stíhať 
alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 
Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.“  

• Článok 17, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „Osobná sloboda sa zaručuje.“ 

• Článok  19 odsek  1 Ústavy Slovenskej republiky, cit: „ Každý má právo na 
zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“  

• Článok 19, odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý má právo na ochranu 
pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.“ 

• Článok 19, odsek 3 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý má právo na ochranu 
pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov 
o svojej osobe.“ 
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• Článok 19 odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „Každý občan má právo na slobodný 
vstup na územie Slovenskej republiky. Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno 
ho vyhostiť.“ 

• Článok 23 odsek  1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Sloboda pohybu a pobytu sa 
zaručuje.“ 

• Článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Občania majú právo postaviť sa na odpor proti 
každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd 
uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných 
prostriedkov sú znemožnené.“ 

• Článok 37 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý má právo sa slobodne 
združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.“  

• Článok 37 odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ 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.“ 

• Článok 39 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Občania majú právo na 
primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate 
živiteľa.“  

• Článok 39 odsek  4 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý, kto je v hmotnej núdzi, má 
právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných 
podmienok.“  

• Článok 40 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý má právo na ochranu zdravia. Na 
základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a 
na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ 

• Článok 42 odsek  1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý má právo na vzdelanie. Školská 
dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.“ 

• Článok 46 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: “ Každý sa môže domáhať zákonom 
ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch 
ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“  

• Článok 46 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „Kto tvrdí, že bol na svojich právach 
ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal 
zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie 
byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.“  

• Článok 46 odsek 3 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý má právo na náhradu 
škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu 
verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.“ 

• Článok 51 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Podmienky a rozsah 
obmedzenia základných práv a slobôd a rozsah povinností v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ustanoví ústavný zákon (227/2002 
Z.z.).“ 

• Článok 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, cit.: „ 
Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestu.“ 

• Článok 15 odsek 2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, cit.: 
„ Podľa tohto ustanovenia nemožno odstúpiť od článku 3 Dohovoru.“ 

V zmysle platného právneho stavu ku 17.11.2020 v Slovenskej republike zastávam 
názor, že nie je účinný žiadny právny akt, ktorý by právne záväzným a bezvadným 
spôsobom obmedzoval alebo zakazoval slobodu pohybu a pobytu, alebo bránil občanom 
slobodne sa zhromažďovať alebo združovať. 
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Ako postupovať, keď Vás zastaví príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky 
v súvislosti s účasťou na verejnej aktivite (stretnutie, zhromaždenie, prechádzka 

a podobne...) 

 
Polícia nemá právo preverovať Vás v súvislosti s Vašou aktívnou alebo pasívnou účasťou  

na verejnej aktivite (stretnutie/zhromaždenie/prechádzka a pod.) dňa 17.11.2020, ako aj 
v iný deň, pokiaľ využívate Ústavou garantované práva.  V prípade, že policajti sa rozhodnú 
Vás „vyťažiť“ – zachovajte pokoj a slušnosť.  Tento úkon budete musieť strpieť, pričom 
následne postupujte podľa týchto inštrukcií.  

• Na výzvu príslušníka Policajného zboru SR sa preukážte preukazom totožnosti – 
občiansky preukaz.  Tento preukaz majte pri sebe, aby ste sa vyhli prípadnému 
predvedeniu na policajné oddelenie za účelom overenia vašej totožnosti. Policajt má 
právo od občana vyžadovať preukaz totožnosti aj bez uvedenia dôvodu, preto tento 
úkon nekomentujte a predložte občiansky preukaz.  

• V prípade, že vás pod hrozbou násilia alebo násilím (verbálnym alebo fyzickým) chcú 
donútiť, alebo donútili opustiť verejný priestor napriek tomu, že sa nedopúšťate 
priestupku alebo iného protiprávneho konania –   vyžiadajte si od príslušníkov 
Policajného zboru Slovenskej republiky identifikátor (meno+číslo) a zaznamenajte si 
ich.  

• Pre potreby ďalšieho prípadného objasnenia konania policajtov, je vhodné vyhotoviť 
si zo služobného zákroku videozáznam. Samozrejme treba príslušných policajtov 
slušne upozorniť, že zo zákroku vyhotovujete audiovizuálny záznam, pričom treba 
dodržať etický prístup a rešpektovať osobnú integritu službukonajúcich policajtov.  
Takéto nahrávanie Vám umožňuje nález Ústavného súdu Slovenskej republiky ÚS 
44/00-133, podľa ktorého za súčasť základného práva na súkromie a ani za prejav 
osobnej povahy (v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka) nemožno u verejného 
činiteľa (štátny policajt/mestský policajt) považovať výkon jeho zákonom upravenej 
služobnej právomoci na verejnosti.  
Rovnako vyhotovenie videozáznamu príslušníkov polície rieši aj Rezolúcia č. 1165 
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy zo dňa 26. júna 1998, ktorá sa venuje 
právu na súkromie sa uvádza, že verejne činné osoby musia rešpektovať, že osobitné 
postavenie, ktoré zastávajú v spoločnosti (väčšinou na základe ich dobrovoľného a 
vlastného rozhodnutia), automaticky vyvoláva tlak na ch súkromie. Videozáznam 
môže vyhotovovať aj tretia osoba pre Vaše potreby.  

• Požiadajte službukonajúceho policajta, aby okamžite upustil od  nezákonného 
konania voči Vašej osobe na základe toho, že mimoriadna situácia, núdzový stav 
a stým súvisiace úkony vlády sú neplatné a nemajú oporu v platnom právnom 
poriadku Slovenskej republiky!  

• Upozornite službukonajúceho policajta na jeho prípadnú trestnú zodpovednosť , 
pokiaľ bude pokračovať v nezákonnom konaní voči Vám. Upozornite ho aj na možnú 
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náhradu škody, ktorú svojim nezákonným konaním spôsobí, a ktorú si budete 
uplatňovať. 

• V prípade, že policajný zákrok vyhodnotíte ako neprimeraný a policajti napriek Vášmu 
upozorneniu budú pokračovať v konaní a budú Vás chcieť predviesť alebo zadržať, 
oznámte im, že podáte voči ich postupu sťažnosť  na Úrad inšpekčnej služby 
Policajného zboru. Ako dôkaz získaný zákonným spôsobom priložíte videozáznam, 
ktorý je možné  v konaní o sťažnosti na policajta vziať do úvahy. 

• Policajtov je potrebné tiež slušným spôsobom upozorniť, že ak budú neštandardným 
spôsobom pokračovať v konaní, môžu sa dopustiť aj spáchania trestného činu nátlaku 
(§ 192, odsek 1 a prípadne 4 Trestného zákona)  a trestného činu zneužívania 
právomocí verejného činiteľa (§ 326, odsek 1 a prípadne 4 Trestného zákona). 

• Ak Vás dočasne obmedzia na osobnej slobode a násilím Vás privezú na policajnú 
stanicu, bezodkladne podajte trestné oznámenie za trestný čin obmedzovania 
osobnej slobody (§183, odsek 3, písmeno c) Trestného zákona)  napríklad takto: 
„Som občan Slovenskej republiky. V plnej miere využívam práva, ktoré mi  
garantuje Ústava Slovenskej republiky. Svojou účasťou na verejnom 
zhromaždení/prechádzke/stretnutí som sa nedopustil žiadneho konania, ktoré by 
bolo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zároveň týmto 
podávam trestné oznámenie za trestný čin obmedzovania osobnej slobody v zmysle 
ustanovenia § 183, odsek 3, písmeno c) na službukonajúceho/ich príslušníka/ov 
(uviesť mená a identifikátory policajtov), ktorí bezdôvodne a protiprávne obmedzili 
moju osobnú slobodu. Súčasne žiadam, aby som bol riadne a včas informovaný 
o všetkých úkonoch, ktoré orgány činné v trestnom konaní vykonajú v súvislosti 
s týmto trestným oznámením.“    

• Súčasne si vyžiadajte opis zápisnice, ktorú vyhotoví policajt v súvislosti s podaním 
trestného oznámenia, keďže ako poškodený na to máte nárok! 

• V prípade akýchkoľvek komplikácií bezodkladne kontaktujte advokáta  alebo Vám 
blízku osobu, ktorá zoženie kvalifikovanú právnu pomoc.  
 

 


