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UZNESENIE 
 

 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne: G. J., U. X/X, X., R., zastúpenej 

advokátskou kanceláriou: V4 Legal, s.r.o., IČO: 36 858 820, Tvrdého 783/4, Žilina, proti žalovanej: 

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava, za účasti ďalšieho účastníka: E. H. H. 

R. Xb/XX, X., R., o preskúmanie rozhodnutia žalovanej z 28. januára 2014 č. 8735-3/2014-BA, o 

podaní žalobkyne z 3. septembra 2020 takto 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky odmieta podanie žalobkyne „Žiadosť o zmenu dôvodov 

kasačnej sťažnosti“ z 3. septembra 2020. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 14 S 60/2014-164 zamietol správnu žalobu žalobkyne proti 

rozhodnutiu žalovanej. Kasačnú sťažnosť, ktorá bola 2. februára 2017 podaná proti tomuto rozsudku, 

Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 459 ods. 1 písm. b) SSP odmietol uznesením sp. zn. 10 

Sžsk 14/2017 z dôvodu, že kasačnú sťažnosť podal zástupca, ktorý však nepreukázal splnomocnenie 

od žalobkyne. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 2. mája 2018. 

2. Dňa 4. septembra 2020 podala žalobkyňa na správny súd podanie uvedené vo výroku. V ňom 

odkazuje na uznesenie veľkého senátu najvyššieho súdu sp. zn. 1 Vs 1/2018, z ktorého vyvodzuje 

ďalšie dôvody nezákonnosti napadnutého rozhodnutia.  

3. Podľa § 57 ods. 1 písm. d) Správneho súdneho poriadku, ktorý sa podľa § 445 ods. 1 a § 452 ods. 1 

SSP vzťahuje aj na kasačnú sťažnosť a kasačné konanie, sa v podaní uvedie najmä to, čo sa ním 

sleduje. Podľa § 59 ods. 1 SSP ak ide o podanie vo veci samej, z ktorého okrem iného nie je zrejmé, 

čo sa ním sleduje, alebo ide o podanie nezrozumiteľné, súd vyzve toho, kto podanie urobil, aby 

podanie doplnil alebo opravil v určenej lehote. 

4. Žalobkyňa sa v podaní z 3. septembra 2020 snaží zmeniť, resp. rozšíriť dôvody svojej kasačnej 

sťažnosti podanej 2. februára 2017. Táto kasačná sťažnosť však bola právoplatne odmietnutá už viac 

než dva roky pred podaním tohto podania. Podanie žalobkyne z 3. septembra 2020 je za týchto 

okolností ako celok nezrozumiteľné a nie je zrejmé, čo sa ním sleduje. Právoplatne odmietnutú 

kasačnú sťažnosť už z povahy veci nemožno doplniť ani rozšíriť o nové dôvody. možnosť kasačného 

súdu posudzovať kasačnú sťažnosť sa totiž okamihom jej odmietnutia skončila. Podanie žalobkyne tak 

možno vyhodnotiť ako neformálne oznámenie právneho názoru, alebo aj ako snahu podať novú 



kasačnú sťažnosť s dodatočnými dôvodmi. Možno ho teda vyhodnotiť dvoma celkom protichodnými 

spôsobmi, čo spôsobuje jeho nezrozumiteľnosť. 

5. Vzhľadom na to najvyšší správny súd ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 SSP) uznesením z 1. apríla 

2022 podľa § 59 ods. 1 v spojení s § 452 ods. 1 SSP vyzval žalobkyňu, aby tento nedostatok svojho 

podania odstránila do 10 dní od doručenia uznesenia. Uznesenie bolo žalobkyni doručené do rúk jej 

právneho zástupcu 11. apríla 2022, určená lehota uplynula 21. apríla 2022 bez toho, aby žalobkyňa na 

výzvu akokoľvek reagovala. 

6. Podľa § 59 ods. 3 SSP platí, že ak sa podanie uvedené v § 59 ods. 1 SSP nedoplní alebo neopraví v 

určenej lehote, správny súd podanie odmietne uznesením. Citované ustanovenie platí podľa § 452 ods. 

1 SSP aj pre kasačné konanie. Keďže podanie žalobkyne sa týka opravného prostriedku vo veci samej 

- kasačnej sťažnosti a jeho vady, ktoré napriek výzve neboli odstránené, bránia konať o ňom, kasačný 

súd ho odmietol podľa citovaných ustanovení. 

7. Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0 (jednomyseľne). 

 

 

P o u č e n i e  :  

 

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


