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8. apríl 2011 

 

 

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky 

o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva 

na prerokovanie  vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv  

a základných 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.   
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Ústavný súd Slovenskej republiky priznal v mesiaci marec  2011 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie  

v celkovej výške 101 296  €. 
 

 

P. č. odporca sp. zn. 

odporcu 

sp. zn. ÚS SR  výrok nálezu Primerané 

finančné 

zadosťučinenie 

1. Okresný súd 

Bratislava I 

31 Cb 97/09 II. ÚS 454/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov porušené bolo 

2. prikazuje OS Bratislava I konať bez zbytočných prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 € 

4. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 

382, 32 € 

1 500 € 

2. Okresný súd 

Piešťany 

4 C 164/08 II. ÚS 11/2011 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov porušené bolo 

2. prikazuje OS Piešťany konať bez zbytočných prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 € 

4. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 

254, 88 € 

3 000 € 

3. Okresný súd 

Košice – 

okolie 

8 C 994/89 II. ÚS 211/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. prikazuje OS Košice - okolie konať bez zbytočných 

prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie 14x v sume po 2 000 €,  

2x v sume po 1 000 €, 3x v sume po 666 €, 4x v sume po 

500 €, 6x v sume po 333 € 

4. OS Košice – okolie je povinný uhradiť trovy konania 

v sume 5 857,13 € 

35 996 € 

4. Okresný súd 

Čadca 

8 C 118/03 II. ÚS 453/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. prikazuje OS Čadca konať bez zbytočných prieťahov 

3 000 € 
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3. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume po   

      1 500 € 

4. OS Čadca je povinný uhradiť trovy konania v sume  

      269, 30 € 

5. Okresný súd 

Brezno 

2 T 43/03 II. ÚS 523/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. prikazuje OS Brezno konať bez zbytočných prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 500 € 

4. OS Brezno je povinný uhradiť trovy konania v sume  

      303, 30 € 

3 500 € 

6. Okresný súd 

Kežmarok 

1 T 74/05 II. ÚS 390/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. prikazuje OS Kežmarok konať bez zbytočných prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 500 € 

4. Kancelárii ÚS SR ukladá uhradiť trovy konania v sume 

303,30 € 

5. OS Kežmarok je povinný uhradiť trovy konania v sume 

303, 30 € Kancelárii ÚS SR 

2 500 € 

7. Okresný súd 

Kežmarok 

1 T 237/98 II. ÚS 531/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. prikazuje OS Kežmarok konať bez zbytočných prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 300 € 

4. Kancelárii ÚS SR ukladá zaplatiť trovy konania v sume  

       306, 33 € 

5. OS Kežmarok je povinný uhradiť trovy konania v sume 

306, 33 € Kancelárii ÚS SR 

300 € 

8. Okresný súd 

Bratislava III 

6 Nc 160/96 II. ÚS 518/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov  a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. prikazuje OS Bratislava III konať bez zbytočných 

prieťahov 

4 500 € 
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3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 4 500 € 

4. OS Bratislava III je povinný uhradiť trovy konania v sume 

300, 57 € 

9. Okresný súd 

Košice –  

okolie 

17 C 169/98 

 

II. ÚS 532/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov  a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. prikazuje OS Košice - okolie konať bez zbytočných 

prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie 4x v sume po 2 000 €, 

4x v sume po 1 500 €, 7x v sume po 1 000 € 

4. OS Košice – okolie je povinný uhradiť trovy konania 

v sume 2 403 € 

21 000 € 

10. Najvyšší súd 

SR 

3 Obdo 

3/2010 

III. ÚS 306/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov porušené bolo 

2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 € 

3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 303,31 € 

4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje 

1 500 € 

11. Okresný súd 

Bánovce nad 

Bebravou 

2 Er 1060/08 III. ÚS 403/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. prikazuje OS Bánovce nad Bebravou konať bez 

zbytočných prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 500 € 

4. Kancelárii ÚS SR ukladá uhradiť trovy konania v sume  

      303, 30 € 

5. OS Bánovce nad Bebravou je povinný uhradiť trovy 

konania v sume 303, 30 € Kancelárii ÚS SR 

500 € 

12. Okresný súd 

Galanta 

D 983/00 III. ÚS 33/2011 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. prikazuje OS Galanta konať bez zbytočných prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 € 

4. OS Galanta je povinný uhradiť trovy konania v sume  

      303, 30 € 

3 000 € 
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13. Okresný súd 

Dolný Kubín 

7 C 334/96 III. ÚS 418/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov porušené bolo 

2. prikazuje OS Dolný Kubín konať bez zbytočných 

prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume  

      3 000 € 

4. OS Dolný Kubín je povinný uhradiť trovy konania v sume 

611, 71 € 

9 000 € 

14. Okresný súd 

Bratislava IV 

6 C 312/94 III. ÚS 191/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume po  

     1 500 € 

3. OS Bratislava IV je povinný uhradiť trovy konania 

v sume 398, 68 € 

3 000 € 

15.  Okresný súd 

Bratislava I 

1 UL 4 /07 III. ÚS 455/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov  a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote  porušené bolo 

2.  prikazuje OS Bratislava I konať bez zbytočných 

prieťahov 

3. finančné zadosťučinenie nepriznáva 

4. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 

303, 31 € 

 

16. Okresný súd 

Čadca 

10 C 135/03 III. ÚS 354/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov porušené bolo 

2. prikazuje OS Čadca konať bez zbytočných prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €  

      každému 

4. OS Čadca je povinný uhradiť trovy konania v sume  

      321, 09 € 

3 000 € 

17. Okresný súd 

Trnava 

35 C 58/05 IV. ÚS 276/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. prikazuje OS Trnava konať bez zbytočných prieťahov 

2 000 € 
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3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 000 € 

4. Kancelárii ÚS SR ukladá uhradiť trovy konania v sume 

465, 83 € 

5. OS Trnava je povinný uhradiť trovy konania v sume  

      465, 83 € Kancelárii ÚS SR 

18. Okresný súd 

Dunajská 

Streda 

4 C 73/05 IV. ÚS 475/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov a právo na prerokovanie záležitosti 

v primeranej lehote porušené bolo 

2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €  

      každému 

3. OS Dunajská Streda je povinný uhradiť trovy konania 

v sume 269, 30 €  

2 000 € 

19. Okresný súd 

Dolný Kubín 

4 T 32/05 IV. ÚS 449/2010 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov porušené bolo 

2. prikazuje OS Dolný Kubín konať bez zbytočných 

prieťahov 

3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 000 € 

4. OS Dolný Kubín je povinný uhradiť trovy konania v sume 

254, 88 € 

2 000 € 

 

Legenda: 

čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (právo na prerokovanie bez zbytočných prieťahov) 

čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prerokovanie v primeranej lehote) 
 

 

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 

 


