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ROZSUDOK 
 

 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny 

Benczovej a z členiek senátu Mgr. Kristíny Babiakovej a JUDr. Zuzany Šabovej, PhD., v právnej veci 

žalobcu: V. X., nar. XX. C. XXXX, trvale bytom L. Č.. XXXX/XB, XXX XX R., právne zastúpeného 

Advokátskou kanceláriou Siman Hrubčín, s.r.o., so sídlom Wolkrova 2, 851 01 Bratislava, IČO: 50 

454 242, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, odbor železničnej 

polície, Kollárova 31, 917 02 Trnava, o kasačnej sťažnosti žalovaného proti rozsudku Krajského súdu 

v Trnave č. k. 20S/128/2019-68 zo dňa 01. júla 2020, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 

žalovaného č.: KRPZ-TT-ZP-2/2019-ODV zo dňa 17. mája 2019, takto  

 

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

I. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky kasačnú sťažnosť z a m i e t a. 

 

II. Žalobcovi priznáva nárok na úplnú náhradu dôvodne vynaložených trov kasačného konania.  

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

I. 

Administratívne konanie a rozhodnutie správneho súdu 

 

1. Rozhodnutím Krajského riaditeľstva v Trnave, odbor železničnej polície, oddelenie železničnej 

polície Trnava, o uložení predbežného opatrenia zo dňa 07. marca 2019, sp. zn. KRPZ-TT-ZP2-SK-

17/2019 (ďalej aj ako „prvostupňové rozhodnutie“), podľa § 27 ods. 2 zák. č. 1/2014 Z. z. o 

organizovaní verejných športových podujatí (ďalej len „zák. č. 1/2014 Z. z.“) bolo žalobcovi uložené 

predbežné opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach v rozsahu: 

- všetky futbalové zápasy všetkých vekových kategórií s účasťou futbalového klubu ŠK Slovan 

Bratislava, 

- v trvaní 6 mesiacov odo dňa vydania rozhodnutia. 

 

2. Predbežné opatrenie bolo vydané v rámci priestupkového konanie vo veci priestupku diváckeho 

násilia podľa § 26 ods. 1 písm. a) zák. č. 1/2014 Z. z. na skutkovom základe, že dňa 01. mája 2018 v 



čase po 17:25 hod. ako účastník podujatia na futbalovom štadióne Antona Malatinského v Trnave, 

počas konania futbalového zápasu „Finále slovenského pohára“ medzi futbalovými klubmi ŠK Slovan 

Bratislava a MFK Ružomberok, mal použiť pyrotechnický výrobok, čím mal porušiť ustanovenie § 16 

písm. a) zák. č. 1/2014 Z. z. Samotné priestupkové konanie bolo začaté na základe rozhodnutia 

Odboru poriadkovej polície OO PZ Trnava ČVS: ORP-2152/01-TT-TT-2018 zo dňa 15.2.2019 

ktorým bola vec prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. d) Trestného zákona postúpená Odboru 

železničnej polície KR PZ v Trnave na prejednanie priestupku, nakoľko výsledky skráteného 

vyšetrovania preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý vykazuje znaky priestupku.  

 

3. Proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení podal žalobca odvolanie v ktorom uviedol, že mu 

prvostupňové rozhodnutie nebolo doručené na adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, 

ale na správnym orgánom svojvoľne doplnenú korešpondenčnú adresu, ktorá sa nachádza v zahraničí 

(Rakúsko), nie je bydliskom žalobcu, na tejto adrese sa nezdržiava a ani ju neuviedol ako adresu na 

doručovanie písomností. Takto odoslané písomnosti neprebral on ani ním splnomocnená osoba. V 

odvolaní ďalej namietal, že je občanom Rakúska a jeho materinským jazykom je nemčina. 

Rozhodnutie bolo vyhotovené iba v slovenskom jazyku, ktorému žalobca nerozumie a teda nemá 

možnosť riadne sa s ním oboznámiť a účinne sa brániť, tak ako to garantuje ust. § 3 správneho 

poriadku. Poukázal na výrokovú časť rozhodnutia, ktorá obsahuje len stručný popis skutku bez 

uvedenia špecifikácie pyrotechnického výrobku a dôkazov, na základe ktorých má správny orgán za 

to, že žalobca bol prítomný na mieste a že sa dopustil konania, ktoré nesie znaky priestupku a preto 

považoval rozhodnutie za arbitrárne a nepreskúmateľné.  

 

4. O podanom odvolaní rozhodlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, odbor železničnej 

polície (ďalej len „žalovaný“) rozhodnutím č. KRPZ-TT-ZP-2/2019-ODV zo dňa 17. mája 2019 (ďalej 

len „preskúmavané rozhodnutie“) tak, že potvrdilo prvostupňové rozhodnutie a odvolanie žalobcu 

zamietlo. V rozhodnutí žalovaný uviedol, že doplnenie korešpondenčnej adresy žalobcu nepovažuje za 

svojvoľné, nakoľko konkrétna adresa na doručenie prvostupňového rozhodnutia o uložení 

predbežného opatrenia vyplýva z trestného spisu doručeného ako podklad na začatie konania o 

priestupku. Meno žalobcu sa na poštovej schránke ani na zvončeku obytného domu na adrese trvalého 

pobytu nenachádzalo a zahraničná korešpondenčná adresa na doručovanie písomností žalobcu bola 

uvedená aj v uznesení povereného príslušníka o postúpení veci. Ďalej uviedol, že písomnosti boli 

žalobcovi riadne doručené, čo potvrdzuje aj vlastnoručný podpis žalobcu na doručenke a z podania 

odvolania je zrejmé, že žalobca mal uvedené písomnosti vo svojej faktickej dispozícii, videl ich obsah 

a následne uzatvoril splnomocnenie na zastupovanie v konaní. Žalovaný mal za to, že prvostupňové 

rozhodnutie spĺňa obsahové aj formálne náležitosti v zmysle § 47 zák. č. 71/1967 Zb. Správneho 

poriadku (ďalej len „správny poriadok“) a výrok aj odôvodnenie dostatočne reflektujú skutočnosti, na 

základe ktorých správny orgán predbežné opatrenie vydal.  

 

5. Proti rozhodnutiu žalovaného podal žalobca v zákonnej lehote správnu žalobu na Krajský súd v 

Trnave (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“), a žiadal rozhodnutie žalovaného ako aj 

prvostupňového správneho orgánu zrušiť z dôvodov 

- nedoručenie prvostupňového rozhodnutia zákonným spôsobom podľa ustanovení § 24 správneho 

poriadku, 

- porušenia procesných práv žalobcu vyplývajúcich z § 3 správneho poriadku a čl. 47 ods. 4 Ústavy 

Slovenskej republiky,  

- nepreskúmateľnosti rozhodnutia pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov. 

 

6. Krajský súd v Trnave rozsudkom sp. zn. 20S/128/2019 zo dňa 01. júla 2020 rozhodnutie 

žalovaného ako aj prvostupňového správneho orgánu zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie 

z dôvodov podľa § 191 ods. 1 písm. d) a g) zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len 

„SSP“) s poukazom na relevantnosť dvoch námietok odôvodňujúcu zrušenie napadnutého 

rozhodnutia.  

 



7. Prvou bola námietka žalobcu o neustanovení tlmočníka, kde správny súd uviedol, že správny orgán 

by mal účastníka konania v rámci relevantných poučení spojených s následným riadnym priebehom 

priestupkového konania vyzvať, aby uviedol, či rozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie.  

 

8. Druhou bola námietka nezrozumiteľnosti výroku rozhodnutia vo vzťahu k opisu skutku, kde 

správny súd konštatoval, že správny orgán popis skutku náležitým spôsobom nekonkretizoval, napr. 

vo výrokovej časti nebolo špecifikované aký pyrotechnický prostriedok mal žalobca použiť a to z 

pohľadu označenia tohto výrobku, typu výrobku, resp. zariadenia, ktoré mal žalobca hodiť na hraciu 

plochu, pričom taktiež nie je vo výrokovej časti bližšie konkretizované, akým spôsobom ho mal 

použiť, v ktorom sektore štadióna atď. Správny súd sa stotožnil s právnym názorom žalobcu, podľa 

ktorého je správny orgán povinný vo výrokovej časti konkretizovať náležitým spôsobom skutok s 

uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, aby skutok nemohol byť zamenený s iným skutkom.  

 

9. Vo vzťahu k námietke týkajúcej sa zákonnosti doručovania rozhodnutia, ktorú správny súd 

vyhodnotil ako nedôvodnú, uviedol, že je právom správneho orgánu, ktorý vedie konanie o priestupku 

rozhodnúť, akým spôsobom bude doručované rozhodnutie fyzickej osobe. Správny orgán pri 

doručovaní písomností žalobcovi dbal na to, aby písomnosti určené do vlastných rúk mu boli 

doručené. V predmetnej veci bolo preukázané, že dňa 14. marca 2019 boli poštovým doručovateľom 

doručované písomnosti (upovedomenie o začatí správneho konania, predvolanie na ústne 

pojednávanie a rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia), čo v konečnom dôsledku potvrdil aj 

doručovateľ- Slovenská pošta, a.s., ktorá vo svojom rozhodnutí o výsledku reklamačného konania č. 

R-812748-19-00083 zo dňa 02. mája 2019 uviedla, že doporučená zásielka bola oprávnenému 

prijímateľovi doručená dňa 14. marca 2019, pričom túto zásielku prevzal adresát osobne. V tejto 

súvislosti správny súd poukázal na rozhodnutie NS SR sp. zn. 5 Sžo/56/2016, v ktorom je 

konštatované, že „riadne vyhotovená doručenka má povahu verejnej listiny. Ako verejná listina 

preukazuje pravdivosť toho, čo sa v nej potvrdzuje a je dôkazom, že sa písomnosť doručila, ak nie je 

preukázaný opak. To znamená, že pre ňu platí vyvrátiteľná domnienka jej správnosti, pričom jej 

správnosť sa v súdnom alebo v správnom konaní nedokazuje, dokazuje sa len jej prípadná 

nesprávnosť“. V danom prípade žalobca počas odvolacieho správneho konania nepreukázal 

nesprávnosť doručenky v rámci zásady aktívnej súčinnosti, čo znamená, že správny orgán disponoval 

dokladom o riadnom prevzatí písomnosti zo strany žalobcu.  

 

10. O náhrade trov konania správny súd rozhodol podľa § 167 ods. 1 SSP tak, že úspešnému žalobcovi 

priznal náhradu trov konania v celom rozsahu.  

 

 

II. 

Kasačná sťažnosť a argumentácia účastníkov  

 

11. Proti rozsudku krajského súdu podal žalovaný (ďalej len „sťažovateľ“) včas kasačnú sťažnosť z 

dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. h) SSP a navrhol rozsudok zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na 

ďalšie konanie. 

 

12. Sťažovateľ v kasačnej sťažnosti uviedol, že krajský súd zaujal nesprávny právny názor, ak 

vyhodnotil ako opodstatnenú námietku žalobcu ohľadom vyhotovenia rozhodnutia iba v slovenskom 

jazyku, ktorému žalobca nerozumie, lebo je rakúskym občanom, pričom poukázal na rozhodnutie 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Sžk/44/2017 zo dňa 23. januára 2019, kde kasačný 

súd v súvislosti s námietkou nedostatku prekladu predbežného opatrenia do jazyka ktorému účastník 

konania rozumie uviedol, že správny orgán nepochybil, ak pribral tlmočníka do konania o priestupku 

až od momentu, kedy žalobca vyhlásil, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie a zároveň mu 

toto právo nezaložilo právo na zaslanie preloženého prvostupňového rozhodnutia do jazyka, ktorému 

rozumie a bolo vyhotovené iba v úradnom jazyku. Sťažovateľ poukázal aj na obdobné stanoviská 

vyplývajúce z ustálenej súdnej judikatúry a zdôraznil, že žalobca nebol pred vydaním rozhodnutia o 

predbežnom opatrení v žiadnom kontakte so správnym orgánom, nakoľko sa rozhodnutie vydávalo ex 



parte (bez vyjadrenia obvineného), ktorý bol v procesnom postavení podozrivého zo spáchania 

priestupku s plným rešpektovaním zásady prezumpcie neviny zo strany správneho orgánu.  

 

13. Pokiaľ ide o námietku nepreskúmateľnosti založenú na nezrozumiteľnosti výroku rozhodnutia vo 

vzťahu k opisu skutku, sťažovateľ uviedol, že rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia má 

dočasný (predbežný) charakter a pri jeho vydávaní prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou 

úplnosti skutkových zistení, v dôsledku čoho správny orgán nezisťuje všetky tie skutočnosti, ktoré má 

mať zistené pred vydaním konečného rozhodnutia (vo veci samej) a skutočnosti, z ktorých sa 

vyvodzuje dôvodnosť návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, nemusia byť preukázané dôkazmi. 

Správny orgán preto vyšpecifikoval len nevyhnutné skutkové okolnosti, ktoré však jednoznačne a 

dostatočne individualizovali protiprávne konanie, ktorého sa mal žalobca dopustiť. Napriek tomu, že 

rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia nie je meritórnym rozhodnutím vo veci samej a ide o 

špecifické rozhodnutie (zabezpečovací inštitút), ktoré má dočasnú povahu bez sankčného charakteru 

(ukladalo sa opatrenie, nie sankcia), ktorého pojmové znaky právna veda definuje ako dočasnosť, 

provizórnosť a primeranosť, aj tak spĺňa obsahové a formálne náležitosti v zmysle § 47 správneho 

poriadku, je štruktúrovane rozdelené na výrok, odôvodnenie a poučenie, preto má sťažovateľ za to, že 

výrok v dostatočnej miere reflektuje skutočnosti, na základe ktorých správny orgán predbežné 

opatrenie vydal.  

 

IV. 

Právne posúdenie kasačného súdu 

 

14. Dňa 1. januára 2021 nadobudla účinnosť novela Ústavy Slovenskej republiky, ústavný zákon č. 

422/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení 

neskorších predpisov, ktorou bol zriadený Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (čl. 143 ods. 1 

Ústavy Slovenskej republiky). K 1. augustu 2021 prevzal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 

(ďalej len „Najvyšší správny súd“) kasačnú agendu správneho kolégia NS SR v správnom súdnictve, 

vrátane prerokúvanej veci (čl. 154g ods. 4, 5 a 6 Ústavy v spojení s § 101e ods. 1 a 2 a § 8a ods. 1 

zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov). V súlade s rozvrhom práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na rok 2021 

bola prejednávaná vec pridelená náhodným výberom na rozhodnutie senátu 23S a v kasačnom konaní 

je naďalej vedená pod pôvodnou spisovou značkou. 

 

15. Najvyšší správny súd ako súd kasačný v súvislosti s otázkou zohľadnenia konštantnej judikatúry 

NS SR pri svojom rozhodovaní konštatuje, že rozhodovaciu prax NS SR možno na účely zabezpečenia 

kontinuity rozhodovacej činnosti a zabezpečenia právnej istoty považovať za rozhodovaciu činnosť 

kasačného súdu. V tejto súvislosti považuje aj vo vzťahu k aplikácii § 464 ods. 2 SSP za rozhodujúce, 

že odo dňa 1. augusta 2021 došlo k prechodu kompetencií zo správneho kolégia NS SR na Najvyšší 

správny súd Slovenskej republiky (kompetenčná kontinuita). V súlade s princípom právnej istoty a 

legitímnych očakávaní založených aj na ustálenej rozhodovacej činnosti najvyšších súdnych autorít (§ 

5 ods. 1 SSP v spojení s čl. 2 ods. 1 až 3 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení 

neskorších predpisov), je kasačný súd viazaný doterajšou rozhodovacou činnosťou správneho kolégia 

NS SR.  

 

16. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný podľa § 21 písm. a/ SSP v spojení s § 

438 ods. 2 SSP, po tom, čo zistil, že kasačná sťažnosť bola podaná riadne a včas (§ 443 SSP a § 444 

SSP), oprávnenou osobou na podanie kasačnej sťažnosti (§ 442 SSP), smeruje proti rozhodnutiu, proti 

ktorému je kasačná sťažnosť prípustná (§ 439 SSP), kasačná sťažnosť má predpísané náležitosti (§ 445 

ods. 1 SSP a § 57 SSP), preskúmal napadnuté rozhodnutie z dôvodov a v rozsahu uvedenom v podanej 

kasačnej sťažnosti podľa § 440 SSP, § 441 SSP a § 453 SSP a postupom podľa § 455 SSP bez 

nariadenia pojednávania dospel k záveru, že kasačná sťažnosť sťažovateľa nie je dôvodná. 

 

17. S ohľadom na vymedzenie sťažnostných bodov kasačnej sťažnosti pripadlo kasačnému súdu 

posúdiť, či správny súd pri rozhodovaní o správnej žalobe vzal do úvahy všetky relevantné argumenty 

sťažovateľa v súvislosti s namietaným porušením procesných práv žalobcu (ako obvineného z 



priestupku pri rozhodovaní o uložení predbežného opatrenia) vyplývajúcich z § 3 správneho poriadku 

a čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a námietkou o nepreskúmateľnosti rozhodnutia pre 

nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov.  

 

18. Vo vzťahu k sťažovateľovej námietke ohľadom nezrozumiteľnosti rozhodnutia, ktorá bola jedným 

z dôvodov zrušenia rozhodnutia žalovaného krajským súdom, kasačný sud uvádza, že záver krajského 

súdu o tom, že žalovaný popis skutku náležitým spôsobom nekonkretizoval, nemá oporu v zákone. 

Kasačný súd sa na tomto mieste stotožňuje s názorom žalovaného, že rozhodnutie o uložení 

predbežného opatrenia nie je rozhodnutím vo veci samej, ale ide o zabezpečovací inštitút. Aj napriek 

tomu musí také rozhodnutie spĺňať minimálne požiadavky stanovené náležitosti rozhodnutia podľa § 

47 správneho poriadku . S ohľadom na okolnosti prípadu, jeho charakter a rovnako tak účel zákona č. 

1/2014 Z. z. dospel k záveru, že vydané rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia spĺňa obsahové 

aj formálne náležitosti v zmysle § 47 správneho poriadku. Je štruktúrovane rozdelené na výrok (v 

ktorom sa uvádza predmet konania, právny predpis, podľa ktorého bolo rozhodnuté, subjekt, voči 

ktorému smeruje, presné označenie skutku s uvedením miesta, času aj spôsobu spáchania skutku), 

odôvodnenie a poučenie. Skutok je dostatočne individualizovaný tak, aby nemohol byť zamenený s 

iným skutkom a výrok je jasný a pre adresáta zrozumiteľný. Posúdenie danej námietky krajským 

súdom bolo preto príliš formalistické a v rozpore s účelom a povahou rozhodnutí o uložení 

predbežného opatrenia.  

 

19. Kasačný súd sa však stotožňuje s právnym vyhodnotením dôsledkov nerešpektovania práva 

žalobcu na konanie v jazyku ktorému rozumie, resp. ustanovenie tlmočníka v konaní garantované 

ustanovením § 3 ods. 1 správneho poriadku v spojení s ust. čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, 

ako súčasť práva na súdnu ochranu, tak ako to vyhodnotil správny súd.  

 

20. Súčasťou ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 - 50 Ústavy SR je právo 

súkromnej osoby na spravodlivý proces pred orgánom verejnej moci. Týmto orgánom je aj orgán 

verejnej správy, ako aj úradné osoby, ktoré uskutočňujú výkon verejnej správy v mene tohto orgánu. 

Základné právo na spravodlivý proces vo verejnej správe garantované ústavou vyjadruje právo každej 

fyzickej osoby alebo právnickej osoby na taký právny stav, keď platná zákonná úprava zakotvuje 

procedurálny postup najmä pri vydávaní rozhodnutí správnych orgánov v správnom konaní. Ide o 

súčasť pozitívneho záväzku štátu - a to aj v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd (ďalej len „Dohovor“), ktorým je Slovenská republika viazaná. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby 

platná procesnoprávna úprava zodpovedala všeobecne uznávaným požiadavkám a štandardom, ktoré 

ako nespochybniteľné hodnoty musí právny a demokratický štát chrániť. Z tohto dôvodu súdy pri 

poskytovaní ochrany súkromným osobám v prípadoch, keď nejestvuje príslušná zákonná úprava, ktorá 

by zodpovedajúce procesné princípy explicitne zakotvovala, alebo v prípadoch, keď je zákonná úprava 

v tomto ohľade nedostatočná, zvyknú aplikovať (všeobecné) právne princípy odvolávajúc sa na 

Ústavu a tiež na medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré sú súčasťou 

právneho poriadku Slovenskej republiky a majú prednosť pred zákonom.  

 

21. Jednou zo zásad, ktorá precizuje spravodlivé súdne konanie, je aj právo na tlmočníka, upravené v 

čl. 47 ods. 4 Ústavy ,ktoré v prípadoch trestného konania predstavuje súčasť práva na obhajobu. 

Neopomenuteľným predpokladom uplatnenia ústavou garantovaného práva na tlmočníka, je 

vyhlásenie účastníka príslušného konania, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie. Analogicky 

možno v tejto súvislosti poukázať na ustálenú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa 

ktorej pomoc tlmočníka musí obvinenému umožniť zoznámiť sa s tým, z čoho je obvinený, a 

obhajovať sa proti obvineniu, zvlášť predniesť svoju verziu udalostí (rozsudok Európskeho súdu pre 

ľudské práva vo veci Kamasinski v. Rakúsko z 19. decembra 1989, séria A č. 168, § 74.) 

 

22. Podľa § 194 ods. 1 SSP správnym trestaním sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie 

orgánov verejnej správy o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii za iné podobné protiprávne 

konanie. 

 



23. Kasačný súd vo svojej rozhodovacej činnosti ustálil, že trestnoprávne princípy sa analogicky a 

primerane aplikujú i v správnom trestaní, a že trestanie za správne delikty (priestupky, správne delikty 

právnických osôb a správne delikty fyzických osôb - podnikateľov) podlieha obdobnému režimu ako 

trestný postih za trestné činy (bližšie pozri napr. sp. zn. 3Sžn 68/2004, 3Sž 85/2007, 8Sžo 28/2007, 

8Sžo 147/2008). Takýto záver korešponduje so znením čl. 6 ods. 1 Dohovoru, ktorý v článku 6 ods. 1 

veta prvá sa uvádza „akékoľvek trestné obvinenie“, z ktorej právnej úpravy vyplýva nevyhnutnosť 

poskytnúť záruky a práva, ktoré sú zakotvené v trestnom zákone a trestnom poriadku nielen 

obvinenému z trestného činu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná administratívna 

zodpovednosť. Napokon aj Odporúčanie výboru ministrov č. R (91) pre členské štáty o správnych 

sankciách, ktoré bolo schválené Výborom ministrov 13. februára 1991 na 452. zasadnutí zástupcov 

ministrov odporúča vládam členských štátov, aby sa vo svojom práve a aj v praxi riadili zásadami, 

ktoré vyplývajú z tohto odporúčania. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti tohto odporúčania, je v ňom 

uvedené, že sa vzťahuje na správne akty, ktorými sa ukladá postih za správanie, ktoré je v rozpore s 

uplatniteľnými pravidlami, či už ide o pokuty alebo iné opatrenia trestnej povahy bez ohľadu na to, či 

majú peňažnú alebo inú povahu. Tieto druhy postihu sa považujú za správne sankcie. 

 

24. Podľa čl. 6 ods. 3 písm. e) Dohovoru každý, kto je obvinený z trestného činu má právo na 

bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom 

nehovorí. Podľa čl. 3 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 

o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní členské štáty zabezpečia, aby sa podozrivým alebo 

obvineným osobám, ktoré nerozumejú jazyku dotknutého trestného konania, v primeranom čase 

poskytol písomný preklad všetkých dokumentov, ktoré sú základné na zabezpečenie toho, aby boli 

schopné uplatniť svoje právo na obhajobu a zaručenie spravodlivého procesu. 

 

25. Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku sú správne orgány povinné postupovať v konaní v úzkej 

súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a 

dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k 

podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným 

osobám, ktorých sa konanie týka musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre 

neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 

 

26. Správny poriadok priamo neupravuje právo účastníka konania konať vo svojom materinskom 

jazyku. Postavenie tlmočníka v správnom konaní sa odvíja od čl. 47 ods. 4 ústavy. Ako bolo vyššie 

uvedené, právo na tlmočníka sa vzťahuje podobne ako právo na právnu pomoc nielen v konaní pred 

súdmi, ale aj inými štátnymi orgánmi. 

 

27. Z uvedeného vyplýva, že právo na tlmočníka, ako jedno zo základných procesných práv 

zaručujúcich právo na spravodlivé konanie je garantované každému účastníkovi súdneho konania 

alebo iného konania pred orgánom verejnej moci od začiatku konania tak, aby bol zachovaný 

spravodlivý proces.  

 

28. Z administratívneho spisu mal kasačný súd za preukázané, že správny orgán doručil účastníkovi  

- upovedomenie o začatí správneho konania,  

- predvolanie na ústne pojednávanie a  

- rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia (prvostupňové rozhodnutie) 

jednou zásielkou, o čom svedčí doručenka na č. l. 25 administratívneho spisu. Voči prvostupňovému 

rozhodnutiu podal žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu odvolanie, v ktorom prvý krát 

vyhlásil, že rozhodnutie je vyhotovené v jazyku, ktorému nerozumie, v dôsledku čoho sa nemá 

možnosť účinne brániť. Z administratívneho spisu vyplýva, že v ďalšom konaní správny orgán 

ustanovil na ústne pojednávanie o priestupku tlmočníka z nemeckého jazyka (č. l. 56 

administratívneho spisu) dňa 21. augusta 2019.  

 

29. Sťažovateľ v kasačnej sťažnosti uviedol, že nepochybil, ak pribral tlmočníka do konania o 

priestupku až od momentu, kedy žalobca vyhlásil, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie a 

zároveň mu toto právo nezaložilo právo na zaslanie preloženého prvostupňového rozhodnutia o 



predbežnom opatrení do jazyka, ktorému táto osoba rozumie a boli vyhotovené iba v úradnom jazyku. 

Poukázal pritom na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7Sžk/44/2017 zo dňa 

23. januára 2019, podľa ktorého „..právo na tlmočníka nie je absolútne a nevyplýva z neho, že 

rozhodnutia správnych orgánov majú byť preložené do jazyka, ktorému obvinený rozumie. Povinnosť 

správnych orgánov zabezpečiť obvinenému preklad rozhodnutia nevyplýva zo žiadnych ustanovení 

správneho poriadku, ani zákona o priestupkoch a nezakotvuje ho ani Ústava Slovenskej republiky“.  

 

30. Kasačný súd v tejto súvislosti v prvom rade uvádza, že najvyšší súd v uvedenom rozhodnutí riešil 

čiastočne odlišnú situáciu, kedy skonštatoval, že právo podľa čl. 47 ods. 4 Ústavy SR porušené nebolo, 

nakoľko nie je možné vyvodiť povinnosť správneho orgánu zabezpečiť v priestupkovom konaní 

preklad rozhodnutí do jazyku účastníka konania, ktorý neovláda jazyk konania v prípade, pokiaľ v 

priebehu konania konal s účastníkom konania v prítomnosti tlmočníka, resp. pokiaľ je účastníkovi 

zrejmý účel, ale aj výsledok konania. To znamená, že na rozdiel od prejednávanej veci sa s účastníkom 

konania od začiatku konalo v súlade s čl. 47 ods. 4 ústavy, namietané bolo iba nepreloženie 

rozhodnutia, s obsahom ktorého bol účastník oboznámený. Následne bolo konštatované, že 

rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto konania, nebude preložené do jazyka, ktorému rozumie, 

nakoľko „..právo na tlmočníka nie je absolútne..“. Inými slovami, pokiaľ účastník konania od začiatku 

rozumie (napr. prostredníctvom tlmočníka) predmetu konania a celkovo mu je známy jeho priebeh, 

účel ako aj výsledok, v takom prípade správny orgán už nemusí rozhodnutie, ktoré je výsledkom 

takého konania, prekladať do jazyka, ktorému účastník konania rozumie.  

 

31. V prejednávanej veci bolo žalobcovi, ako cudziemu štátnemu príslušníkovi ( čo nebolo od 

počiatku spochybnené), v rámci prvého úkonu správneho orgánu doručené s upovedomením o začatí 

správneho konania a predvolaním na pojednávanie aj rozhodnutie o predbežnom opatrení s uloženou 

povinnosťou, pričom toto rozhodnutie sa stalo vykonateľným dňom jeho oznámenia. Pokiaľ sa týka 

doručenia prvých dvoch písomností ( upovedomenie a predvolanie), bez ohľadu na vysokú 

pravdepodobnosť, že žalobca nebude rozumieť v dostatočnej miere slovenskému jazyku, ktorá bola 

zrejmá už z administratívneho spisu, ich doručenie malo a mohlo byť pre účastníka signálom na 

oznámenie príslušným orgánom, že slovenskému jazyku nerozumie, s následným ustanovením 

tlmočníka na zabezpečenie jeho práv. Takýto postup však už nebol možný v prípade doručenia 

rozhodnutia bez toho, aby účastník mal predtým informácie o vedení konania. Treba zdôrazniť, že na 

základe uloženia predbežného opatrenia, ktoré (aj keď sa nejedná o sankciu) vo svojej podstate 

predstavujúceho obmedzenie práv účastníka konania, môže dôjsť k vyvodzovaniu právnych 

dôsledkov, vyplývajúcich napr. z nerešpektovania uloženého predbežného opatrenia obmedzujúceho v 

konkrétnom prípade návštevy futbalových zápasov.  

 

32. Bez ohľadu na posudzovanie významu uloženého obmedzenia, podstatné je to, že rozhodnutie o 

ňom bolo účastníkovi doručené bez toho, aby správny orgán mal akýmkoľvek spôsobom preukázanú 

vedomosť o vedení konania a potvrdenú schopnosť účastníka porozumieť obsahu doručeného 

rozhodnutia. Kasačný súd nespochybňuje, že účelom uloženého zákazu bolo v záujme individuálnej i 

generálnej prevencie zabrániť žalobcovi, proti ktorému sa viedlo priestupkové konanie, v účasti na 

ďalších podujatiach. To však nezbavuje správny orgán povinnosti zabezpečiť dodržiavania ostatných 

štandardov správneho konania vedeného vo veci podozrenia zo spáchania priestupku, naviac v situácii, 

keď uložené obmedzenie je okamžite vykonateľné.  

 

33. Tým, že správny orgán doručil žalobcovi rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia ako 

prvostupňové rozhodnutie spolu s upovedomením o začatí správneho konania a predvolaním na ústne 

pojednávanie jednou zásielkou a v jazyku, o ktorom nemal potvrdené, že mu účastník rozumie, odňal 

mu v prípade predbežného opatrenia možnosť realizovať svoje právo na súdnu a inú právnu ochranu. 

Účastník ani nemal možnosť pred doručením rozhodnutia oznámiť príslušnému orgánu, že jazyku v 

ktorom sa vedie konanie nerozumie.  

 

IV. 

Záver 



34. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky konštatuje, že vo vzťahu k zásadnému pochybeniu 

správneho orgánu vedúcemu k odňatiu práva na súdnu a inú právnu ochranu žalovaný v kasačnej 

sťažnosti neuviedol také skutočnosti, ktoré by spochybňovali vecnú správnosť výroku rozsudku 

krajského súdu, ani také právne relevantné námietky, s ktorými by sa krajský súd v odôvodnení svojho 

rozhodnutia nebol dostatočne vysporiadal, preto kasačnú sťažnosť žalovaného podľa § 461 SSP ako 

nedôvodnú zamietol. 

35. O nároku na náhradu trov kasačného konania rozhodol kasačný súd tak, že procesne úspešnému 

žalobcovi priznal nárok na úplnú náhradu účelne vynaložených trov kasačného konania. (§ 467 ods. 1 

v spojení s §168 SSP).  

36. Senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v danej veci rozhodol pomerom hlasov 

3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

účinnom od 1. mája 2011). 

 

 

 

P o u č e n i e  :  

 

Proti tomuto rozsudku n i e j e prípustný opravný prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


