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Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,  

práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd  

a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – marec 2011 
 

 

Z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej v záujme efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutia Ústavného súdu 

Slovenskej republiky a zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občiansko-súdnom a trestnom konaní realizuje Ústavný súd 

Slovenskej republiky od začiatku roku 2010 Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní 

o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie 

zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“ (www.concourt.sk, časť Dokumenty).  

 

Súčasťou tohto projektu je aj pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil 

porušenie základného práva sťažovateľov  na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 

a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pravidelný 

mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých Ústavný súd vyslovil  porušenie základných práv sťažovateľov na  súdnu a inú 

ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny  základných práv a slobôd.   

 

 

 

 

http://www.concourt.sk/


 

Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci marec 2011 rozhodol nálezom o zrušení 9 rozhodnutí všeobecných súdov 

a vrátení vecí na ďalšie konanie. 

 

 
   

P.č. odporca sp. zn. odporcu sp. zn. ÚS SR porušené   články výrok nálezu 

 

1. Najvyšší súd 

Slovenskej 

republiky 

1 MObdo 1/2010    II. ÚS 520/2010 

 

čl. 47 ods. 3 ústavy 

čl. 6 ods. 1 dohovoru 

1. základné právo na rovnosť účastníkov v konaní  

    a právo na spravodlivé súdne konanie porušené  

    bolo 

2. uznesenie  NS SR  zrušuje 

3  NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume  

    303,68 € 

2. Krajský súd 

Banská 

Bystrica  

16 Co 132/2010 II. ÚS 25/2011 čl. 46 ods. 1 a 3 ústavy 1. základné právo na súdnu ochranu porušené bolo 

2. rozsudok KS Banská Bystrica zrušuje a vec  

    vracia na ďalšie konanie 

3. finančné zadosťučinenie nepriznáva 

4. KS Banská Bystrica je povinný uhradiť trovy  

    konania v sume 269,30 € 

3. Krajský súd 

Banská 

Bystrica 

15 Co 80/2010 II. ÚS 519/2010 čl. 46 ods. 1 ústavy 

čl. 6 ods. 1 dohovoru 

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na  

    spravodlivé súdne konanie porušené bolo 

2. uznesenie KS Banská Bystrica zrušuje a vec  

    vracia na ďalšie konanie 

4. Krajský súd 

Trenčín 

19 CoE 208/2010 

 8 CoE 119/2010 
II. ÚS 509/2010 čl. 46 ods. 1 ústavy 1. základné právo na súdnu ochranu porušené bolo 

2. uznesenia KS Trenčín zrušuje a veci vracia na  

   ďalšie konanie 

3. KS Trenčín je povinný uhradiť trovy konania  

    v sume 606,62 € 

5. Najvyšší súd 

Slovenskej 

republiky 

1 Obo 16/2010 II. ÚS 387/2010 čl. 46 ods. 1 ústavy 

čl. 36 ods. 1 listiny 

čl. 6 ods. 1 dohovoru 

1. základné právo na súdnu ochranu, právo na  

    súdnu a inú právnu ochranu a právo na  

    spravodlivé súdne konanie porušené bolo 

2. uznesenie NS SR zrušuje a vec mu vracia na  

    ďalšie konanie 

3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume  

    303, 31 € 



6. Krajský súd 

Bratislava 

14 Co 30/09 II. ÚS 10/2011 čl. 46 ústavy ods. 1 

čl. 6 dohovoru 

1. základné právo na  súdnu ochranu a právo na  

    spravodlivé súdne konanie porušené bolo 

2. rozsudok KS Bratislava zrušuje a vec vracia na  

    ďalšie konanie 

3. KS Bratislava je povinný uhradiť trovy konania  

    v sume 254, 88 € 

4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje 

7. Krajský súd 

Prešov 

7 Co 181/09 II. ÚS 329/2010 čl. 46 ústavy 

čl. 6 dohovoru 

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na  

    spravodlivé súdne konanie porušené bolo 

2. rozsudok KS Prešov v časti zamietnutia žaloby 

    o zaplatenie istiny s úrokom z omeškania ako aj  

    vo výrokoch o náhrade trov odvolacieho  

    konania zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie 

3. Kancelárii ÚS SR ukladá uhradiť trovy konania  

    v sume 382, 32 € 

4. KS Prešov je povinný uhradiť trovy konania 

    v sume 382,32 € Kancelárii ÚS SR 

5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje 

8. Najvyšší súd 

Slovenskej 

republiky 

1 M Obdo V 

7/2010 
III. ÚS 20/2011 čl. 46 ústavy 

čl. 6 dohovoru 

1. základné právo  na súdnu ochranu a právo na  

    spravodlivé súdne konanie porušené bolo 

2. rozsudok NS SR zrušuje a vec vracia na ďalšie 

    konanie 

3. finančné zadosťučinenie nepriznáva 

4. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume  

    254, 88 € 

9. Krajský súd 

Prešov 

3 Co 85/09 IV. ÚS 403/2010 čl. 46 ústavy 

čl. 36 listiny 

čl. 6 dohovoru 

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na  

    spravodlivé súdne konanie porušené bolo 

2. rozsudok KS Prešov zrušuje a vec vracia na  

    ďalšie konanie 

3. KS Prešov je povinný uhradiť trovy konania  

    v sume 454, 96 € 

 

 

 

 

 



Legenda: 

 

čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (základné právo na súdnu i inú ochranu) 

čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (všetci účastníci sú si v konaní rovní) 

čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na spravodlivé súdne konanie) 

čl. 36 Listiny základných práv a slobôd (právo na súdnu a inú právnu ochranu)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky. 

 

Viac informácií Vám môže poskytnúť 

hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Anna Pančurová 

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: anna.pancurova@concourt.sk 

 

 


