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ROZSUDOK 
 

 

 

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

Reisenauerovej, členky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a člena senátu Michala Novotného (sudca 

spravodajca) vo veci žalobcu: K.. T. F., nar. X. I. XXXX, L. XX, proti žalovanému: Centrum právnej 

pomoci, kancelária Prešov, Slovenská 40, Prešov, o preskúmanie rozhodnutia z 13. apríla 2018, č. 

KaPO 1N 8623/2018, o kasačnej sťažnosti žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 7 

S 69/2018-57 z 20. novembra 2019 takto 

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

I. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zamieta kasačnú sťažnosť. 

 

II. Účastníkom nepriznáva právo na náhradu trov kasačného konania. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

I. 

Administratívne konanie a konanie pred správnym súdom 

1. Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že žalobca bol ako povinný účastníkom exekučného 

konania, ktoré sa viedlo na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 1 Er 257/2001. Okresný súd 

uznesením z 25. marca 2011 napriek námietkam žalobcu schválil príklep, ktorý súdny exekútor udelil 

vydražiteľovi nehnuteľnosti. Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 14 CoE 83/2011 z 30. 

novembra 2011 toto uznesenie potvrdil. Žalobcovo dovolanie proti nemu odmietol Najvyšší súd 

Slovenskej republiky uznesením sp. zn. 2 ECdo 16/2017 z 31. októbra 2017, ktoré bolo žalobcovi 

doručené 12. januára 2018.  

 

2. Žalobca 12. februára 2018 predložil žalovanému rukou písanú „Žiadosť“, v ktorej (popri ďalších 

troch žiadostiach) požiadal o „určenie advokáta na zastúpovanie žiadateľa vo veci ústavnej sťažnosti 

na zastúpovanie pred ústavným súdom podľa zákona č. 327/2005 Z. z...“. Ústavnou sťažnosťou sa 

mali napadnúť citované uznesenia najvyššieho súdu, krajského súdu aj okresného súdu, pretože podľa 

žalobcu porušovali jeho práva podľa čl. 46 ods. 1, 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 

Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Po označení týchto uznesení žalobca 

požiadal, aby mu žalovaný zaslal tlačivo (formulár) žiadosti o poskytnutie pomoci. Žalovaný tejto 



žiadosti vyhovel prípisom z 19. februára 2018, v ktorom zároveň vyzval žalobcu, aby predložil určené 

doklady. Tento prípis bol žalobcovi doručovaný poštovým podnikom a po neúspešnom pokuse o 

doručenie 22. a 23. februára 2018 bol uložený na pošte, kde si ho žalobca prevzal 7. marca 2018. 

 

3. Sprievodným listom zo 14. marca 2018 žalobca predložil žalovanému vyplnenú žiadosť o 

poskytnutie právnej pomoci, ktorú datoval 12. marca 2018. V oddiele C tejto žiadosti žalobca 

vyznačil, že nežiada právnu pomoc a zastupovanie „v rámci už prebiehajúceho súdneho konania“, ale 

že ich žiada „v rámci súdneho konania, ktoré sa týka už vydaného súdneho rozhodnutia“. Príslušným 

súdom mal byť ústavný súd a spisová značka konaniu podľa neho ešte nebola pridelená. V oddiele D 

žalobca nežiadal o predbežné poskytnutie právnej pomoci. Sprievodný list a žiadosť boli žalovanému 

doručené 15. marca 2018 spolu s prílohami, ktorými boli kópie rozhodnutia o priznaní starobného 

dôchodku, potvrdenia o poberaní prídavku na dieťa a náhradného výživného a uznesenia najvyššieho 

súdu. 

 

4. Žalovaný preskúmavaným rozhodnutím z 13. apríla 2018, č. KaPO 1N 8623/18, žalobcovi nepriznal 

nárok na poskytnutie právnej pomoci. Na odôvodnenie uviedol, že podľa § 53 ods. 3 zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, konaní 

pred ním a postavení jeho sudcov sa ústavná sťažnosť podáva do dvoch mesiacov od právoplatnosti 

rozhodnutia. Uznesenie najvyššieho súdu bolo žalobcovi podľa jeho tvrdenia doručené 12. januára 

2018, lehota na podanie ústavnej sťažnosti tak uplynula 12. marca 2018. Pretože žalobca svoju žiadosť 

(na tlačive) podal až 15. marca 2018, teda po jej uplynutí, považoval žalovaný takéto konanie za 

zrejme bezúspešné v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) a § 8 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej 

pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov.  

5. Správny súd tu napadnutým rozsudkom č. k. 7 S 69/2018-57 zamietol správnu žalobu, ktorú žalobca 

podal proti tomuto rozhodnutiu. Predovšetkým uviedol, že nevyhovel jeho žiadosti o odročenie 

nariadeného pojednávania, pretože žalobca nepreukázal splnenie podmienok ustanovených v § 115 

SSP. Neuviedol totiž nič podrobnejšie o zdravotných problémoch manželky a syna, ktoré mali byť 

dôvodom odročenia, a nepredložil o tom ani žiadne doklady. Podobne správny súd nepovažoval za 

dôležitý dôvod odročenia to, že žalobca má „dochádzajúcich“ synov. Vo veci samej na základe obsahu 

administratívneho spisu uzavrel, že žalobca v súlade s § 11 zákona č. 327/2005 Z. z. nepožiadal o 

predbežné poskytnutie právnej pomoci, preto mu ju žalovaný nemohol priznať. Rovnako však žalobca 

žalovanému neoznámil, že už sám podal ústavnú sťažnosť proti uzneseniu najvyššieho súdu sp. zn. 2 

ECdo 16/2017. Za daných okolností tak žalovaný správne dospel k záveru o zrejmej bezúspešnosti 

sporu. 

 

II. 

Kasačná sťažnosť a vyjadrenie k nej 

6. Včas podanou kasačnou sťažnosťou sa žalobca domáha zrušenia toto rozsudku a vrátenia veci na 

ďalšie konanie. Vytkol správnemu súdu, že jasne neuviedol, či žalobcove dôvody odročenia 

pojednávania považoval za nedôležité alebo za nepreukázané. Musel ísť na vyšetrenie so synom T. s 

nečakaným a náhlym ochorení, dôkazom o tom je zdravotná dokumentácia. Sprevádzanie dieťaťa k 

lekárovi je jeho povinnosťou rodiča, osobitne, ak manželka má zdravotná problémy. Poukázal na iné 

súdne konanie, kde bola zákonnou sudkyňou jedna z členiek senátu a kde sa pojednávanie muselo 

odročiť kvôli jej práceneschopnosti. Správny súd mu neodročením pojednávania odňal možnosť konať 

pred súdom a prejavil sa ako nie nestranný súd. Ďalej namietol, že žalovaný vykladá pojem zrejmá 

bezúspešnosť sporu v rozpore s judikatúrou najvyššieho súdu. Obvinil správny súd aj žalovaného z 

nekalých praktík, o čom svedčí napríklad to, že preskúmavané rozhodnutie žalovaného bolo odoslané 

až 4. mája 2018. Správny súd nebol ochotný napraviť nedostatky v činnosti žalovaného.  

 

7. Žalovaný navrhol kasačnú sťažnosť zamietnuť. Napadnutý rozsudok je zákonný a v súlade s 

ustálenou súdnou praxou. K správnosti postupu súdu pri rozhodovaní o odročení sa žalovaný 

nevyjadril.  

III. 

Posúdenie veci kasačným súdom 



8. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný (§ 438 ods. 2 SSP) preskúmal 

napadnutý rozsudok v celom rozsahu (§ 453 ods. 1 SSP) a predchádzajúce konanie pred správnym 

súdom bez nariadenia pojednávania (§ 455 SSP) v medziach uplatnených kasačných bodov (§ 453 

ods. 2 SSP).  

 

9. Žalobca predovšetkým namieta, že správny súd porušil jeho právo na spravodlivý proces tým, že 

nevyhovel jeho žiadosti o odročenie a vec prejednal na pojednávaní v jeho neprítomnosti. Podľa § 108 

ods. 1 SSP platí, že ak predseda senátu nariadi na prejednanie veci pojednávanie, predvolá naň 

účastníkov. Podľa § 114 SSP sa vec môže prejednať v neprítomnosti riadne predvolaných účastníkov, 

ak sa na pojednávanie nedostavia. Z citovaného ustanovenia tak vyplýva, že prvotnou podmienkou, 

aby sa pojednávanie mohlo konať v neprítomnosti účastníka, je to, aby bol riadne predvolaný. Ak súd 

pojednával v neprítomnosti účastníka, ktorého predvolanie nemal vykázané, odňal mu tým možnosť 

konať pred súdom podľa skôr účinného § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku (rozsudok 

najvyššieho súdu sp. zn. 5 Cdo 52/99, judikát R 31/2000). Odročiť pojednávanie možno podľa § 115 

SSP len z dôležitých dôvodov. Podľa judikatúry k už cit. § 237 písm. f) OSP sa choroba účastníka 

preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou považovala za dôležitým dôvod pre odročenie 

pojednávania; ak súd v takom prípade prejednal vec v neprítomnosti takého účastníka, odňal mu 

svojím postupom možnosť konať pred súdom (rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 5 Cdo 66/94, judikát 

R 31/1995). 

 

10. V tu prerokúvanej veci predseda senátu 30. septembra 2019 (č. l. 45) nariadil pojednávanie na 20. 

novembra 2019 o 11:05 hod. Predvolanie naň bolo žalobcovi doručené 26. októbra 2019 (elektronická 

doručenka za č. l. 45), teda skôr než 10 dní pred jeho termínom (§ 108 ods. 2 SSP). Manželka žalobcu 

19. novembra 2019 telefonicky (úradný záznam č. l. 48) oznámila, že žalobca žiada pojednávanie 

odročiť z dôvodu nemoci syna. Listom (č. l. 50) datovaným a podaným v ten istý deň na poštu (obálka 

č. l. 51) žalobca požiadal o odročenie „z rodinných a zdravotných dôvodov manželky a syna o ktorého 

sa starám - ošetrujem“. Termín pojednávania mu nevyhovuje z dôvodu, že má „dochádzajúcich 

synov“. V kasačnej sťažnosti uvádza, že synovo ochorenie bolo náhle a neočakávané. 

 

11. Z už cit. § 115 SSP vyplýva, že pojednávanie možno odročiť, len ak je tu dôležitý dôvod. Citované 

ustanovenie nehovorí, že na odročenie postačí, ak niektorý účastník tvrdí existenciu dôležitého dôvodu 

alebo svoje dôvody považuje za dôležité. Na odročenie je nevyhnutné, aby súd dospel k presvedčeniu, 

že tu objektívne existuje určitý dôvod a že tento dôvod možno považovať za dôležitý. Preto je 

nevyhnutné, aby účastník existenciu takého dôvodu preukázal tak, aby súd mohol zodpovedne 

posúdiť, či taký dôvod naozaj existuje a či ho možno považovať za dôležitý. V tu prerokúvanej veci 

žalobca nielenže nepreukázal, ale ani celkom jasne nevysvetlil, v čom spočíva onen dôležitý dôvod. 

Tak žalobca, ako aj jeho manželka už deň pred pojednávaním uvádzali, že žalobca sa stará o chorého 

syna (žalobca okrem toho argumentoval „dochádzajúcimi synmi“, súvis tohto tvrdenia s odročením 

pojednávania však nie je úplne jasný ani kasačnému súdu). Neuviedol však, o ktorého syna ide, aké sú 

jeho zdravotné problémy, akú opateru potrebuje a prečo mu takéto opateru nemôže poskytnúť 

manželka. Synovia žalobcu mali v danom čase 13 resp. 14 rokov (vychádzajúc z údajov v žiadosti o 

poskytnutie bezplatnej právnej pomoci), čo vo všeobecnosti nie je vek, kedy by si dieťa pri každej 

chorobe vyžadovalo celodennú intenzívnu starostlivosť rodiča. Žalobca navyše už deň pred 

pojednávaním udával, že sa o chorého syna stará, teda už deň pred pojednávaním vedel, že je chorý. 

Preto nepôsobí celkom presvedčivo jeho tvrdenie v kasačnej sťažnosti, že dôvod odročenia nemohol 

preukázať, pretože išlo o neočakávanú chorobu. Pokiaľ žalobca v kasačnej sťažnosti odkázal na 

„zdravotnú dokumentáciu“, postačí odkázať na § 441 SSP, podľa ktorého v kasačnom konaní 

nemožno uplatňovať takéto nové skutočnosti a dôkazy. 

 

12. Kasačný súd nespochybňuje, že žalobca má právo a aj povinnosť starať sa o svoje dieťa. Rovnakú 

povinnosť však má aj žalobcova manželka. Všeobecný poukaz na povinnosť starať sa o deti však 

nemožno považovať za dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania; v opačnom prípade by totiž za 

takýto dôvod bolo možné považovať rodičovstvo ako také. Naopak, aj u rodičov je potrebné trvať na 

tom, že dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania je len akútna a nevyhnutná starostlivosť, ktorú 

deťom nemôže poskytnúť druhý rodič a ktorú rodič ani s vynaložením primeraného úsilia na čas 



pojednávania nemôže zabezpečiť ani prostredníctvom niekoho iného. Pokiaľ má byť takým dôvodom 

choroba dieťaťa, je v zhode s citovaným judikátom R 31/1995 potrebné trvať na tom, aby takáto 

choroba bola preukázaná zásadne lekárskym potvrdením. K porovnávaniu žalobcu situácie v tunajšom 

konaní s odročením pojednávania pre práceneschopnosť zákonného sudcu postačí uviesť, že 

ustanovenie § 114 SSP dovoľuje, aby sudca prejednal vec v neprítomnosti účastníka. Žiadne 

ustanovenie však nepripúšťa, aby vec prejednávali účastníci v neprítomnosti sudcu. 

 

13. Vo veci samej potom žalobca zásadne namieta, že správny súd sa nemal stotožniť so žalovaným, 

že v jeho prípade išlo o zrejmú bezúspešnosť sporu. Žalobca totiž tvrdil, že ústavnú sťažnosť podal 

sám, aj bez zastúpenia advokátom ešte v zákonnej dvojmesačnej lehote. Správny súd však správne 

poukázal na to, že jeho úlohou nie je nahrádzať konanie pre orgánom verejnej správy. Podľa § 119 

SSP totiž súd zásadne vychádza zo skutkového stavu zisteného orgánom verejnej správy, ak nejde o 

prípady podľa § 120. Podľa § 191 ods. 1 písm. f) SSP potom správny súd môže zrušiť napadnuté 

rozhodnutie, len ak skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej moci za základ napadnutého rozhodnutia, 

je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich nemá oporu. Práve citované ustanovenia sú 

prejavom zásady, že súdy v správnom súdnictve nenahrádzajú správne orgány, ale len preskúmavajú 

zákonnosť ich postupu. V prerokúvanej veci zo žiadnej časti administratívneho spisu žalovaného 

nevyplýva, že by žalobca už 8. marca 2018 spísal a 12. marca 2018 odoslal ústavnému súdu ústavnú 

sťažnosť. Preto záver žalovaného, že ku dňu vydania preskúmavaného rozhodnutia (13. apríl 2018) 

márne uplynula na podanie ústavnej sťažnosti, nie je v rozpore s obsahom administratívnych spisov a 

má v nich oporu.  

 

14. Ustanovenie § 8 zákona č. 327/2005 Z. z. príkladmo vypočítava situácie, kedy možno 

uplatňovanie práva považovať za zrejme bezúspešné. Jedným z takých prípadov je aj to, ak právo 

nezaniklo uplynutím času. Hoci citované ustanovenie v prvom rade smeruje na posudzovanie 

hmotnoprávnych nárokov, možno podľa obdobných kritérií posudzovať aj zrejmú bezúspešnosť pri 

uplatňovaní opravných prostriedkov (porov. zhodne napr. rozsudky tunajšieho súdu sp. zn. 2 Sžk 

18/2020 alebo 4 Sžk 7/2021). Žalovaný tak podľa citovaného ustanovenia môže posúdiť, či by v čase, 

kedy právna pomoc mohla byť priznaná, už zjavne neuplynula lehota na podanie opravného 

prostriedku a príslušný orgán by sa ním vecne vôbec nemohol zaoberať. V takom prípade možno 

príslušný opravný prostriedok považovať za zjavne bezúspešný. Žalovaný v tu prerokúvanej veci v 

čase svojho rozhodovania správne vychádzal z toho, že ústavná sťažnosť v zákonnej lehote nebola 

podaná a lehota na jej podanie už márne uplynula. Potom mu však nemožno vyčítať, že posúdil takúto 

ústavnú sťažnosť ako zjavne bezúspešnú a odmietol pre ňu žalobcovi priznať bezplatnú právnu 

pomoc. 

 

15. Kasačný súd už len záverom dodáva, že celý obsah administratívneho spisu, ale aj postup žalobcu 

počas konania pred správnym súdom veľmi silno naznačujú, že žalobca nekoná dobromyseľne, ale 

pohybuje sa na hrane zneužívania práva (porov. v tomto zmysle už uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 

8 Sžk 12/2021). Predovšetkým, žalobca tvrdí, že ústavnú sťažnosť spisoval už 8. marca 2018. Tlačivo 

žiadosti o priznanie bezplatnej právnej pomoci však vypĺňal 12. marca 2018, teda v čase, kedy ústavnú 

sťažnosť už spísal. Napriek tomu v tomto tlačive v príslušných oddieloch (najmä oddiele C) neuvádza, 

že bezplatnú právnu pomoc žiada pre už prebiehajúce konanie (pritom odoslanie ústavnej sťažnosti 

ústavnému súdu muselo logicky viesť k začatiu konania o nej, porov. § 156 CSP v spojení s § 31a 

zákona č. 38/1993 Z. z.), ani nijako inak nenaznačuje, že by ju už odoslal. Samotné tlačivo žalobca 

odoslal so sprievodným listom až 14. marca 2018, teda v čase, kedy podľa jeho slov bola ústavná 

sťažnosť už dva dni odoslaná, no ani v tomto okamihu na túto skutočnosť nijako neupozorňuje. Podľa 

§ 10 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. pritom platí, že žiadosť musí byť doložená dokladmi 

preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti. Úlohou žalovaného je podľa možnosti zabezpečiť 

doklady a iné potrebné údaje, ktorými disponujú štátne orgány, obce, notári a iné právnické osoby a 

fyzické osoby. Podľa kasačného súdu však od žalovaného nemožno očakávať, že bude za žiadateľov 

pátrať po akýchkoľvek možných dokladoch a údajoch, ktorých existenciu žiadosť ani nenaznačuje. 

Naopak, zákon predpokladá, že všetky rozhodné skutočnosti, ktoré majú význam pre priznanie práva 

na bezplatnú právnu pomoc, preukáže v prvom rade žiadateľ, pretože jemu v prvom rade ide o to, aby 

mu bezplatná právna pomoc bola reálne poskytnutá. 



 

IV. 

Záver 

16. Na základe všetkých uvedených úvah tak kasačný súd dospel k záveru, že nie sú dané uplatnené 

sťažnostné body, a preto kasačnú sťažnosť podľa § 461 SSP rozsudkom (§ 457 ods. 1 SSP) zamietol. 

 

17. O trovách bolo rozhodnuté podľa § 167 a 168 v spojení s § 467 ods. 1 SSP, keď žalobca vo veci 

úspech nemal a žalovaný ho síce mal, kasačný súd však nezistil dôvody, aby sa mu nárok na náhradu 

trov priznal.  

 

18. Tento rozsudok bol prijatý pomerom hlasov 3 : 0 (jednomyseľne). 

 

 

 

 

P o u č e n i e  :  

 

Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


