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ROZSUDOK

Najvyšší  správny súd Slovenskej  republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.  Violy
Takáčovej, PhD. (sudca spravodajca) a členov senátu JUDr. Michala Matulníka, PhD. a Mgr. Michala
Novotného,  v  právnej  veci  žalobcu:  T.  Š.,  nar.  XX.XX.XXXX,  bytom  R.  XXX/X,  X.,  právne
zastúpeného  Mgr.  Reném Nguyenom,  advokátom so  sídlom Moyzesova  471/1,  Partizánske,  proti
žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia žalovanej č. 28937-3/2019-BA zo dňa 29.03.2019, o kasačnej sťažnosti žalovanej proti
rozsudku Krajského súdu v Trenčíne, č. k. 14Sa/24/2019-61 zo dňa 11.03.2020, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, č. k. 14Sa/24/2019-
61 zo dňa 11.03.2020 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie. 

O d ô v o d n e n i e

1. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom č. k. 14Sa/24/2019-61 zo dňa 11.03.2020 zrušil  rozhodnutie
žalovanej  č.  28937-3/2019-BA zo  dňa  29.03.2019  (ďalej  aj  ako  „preskúmavané  rozhodnutie“)  a
rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany č. 12564-7/2018-TO zo dňa 18.10.2018 a vec
vrátil  na  ďalšie konanie.  O náhrade trov konania rozhodol tak,  že  žalovanú zaviazal  povinnosťou
zaplatiť žalobcovi úplnú náhradu trov konania.

2. Prvostupňový správny orgán Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany rozhodla podľa § 178 ods. 1
písm. a/ prvý bod zákona č. 461/2003 Z.z. rozhodnutím č. 12564-7/2018-TO dňa 18.10.2018 tak, že
samostatne  zárobkovo  činnej  osobe  T.  Š.W.  nezaniklo  povinné  nemocenské  poistenie  a  povinné
dôchodkové poistenie dňa 16.01.2017, ale zaniklo až dňa 30.06.2018 na tom základe, že podľa § 21
ods.  1  zákona č.  461/2003 Z.z.  v  znení  účinnom od 01.01.2011 povinné nemocenské poistenie  a
povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 01. júla kalendárneho
roka  nasledujúceho  po  kalendárnom roku,  za  ktorý  jej  príjem z  podnikania  a  z  inej  samostatnej
zárobkovej  činnosti  podľa  osobitného  predpisu  alebo  výnos  súvisiaci  s  podnikaním  a  s  inou
samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v §



138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.01.2013, zaniká 30. júna kalendárneho roka
nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti  podľa  osobitného  predpisu  alebo  výnos  súvisiaci  s  podnikaním  a  s  inou  samostatnou
zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5
zákona č. 461/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.01.2013, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa
údajov, ktoré Sociálnej poisťovni poskytlo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky žalobca za rok
2017  nepodal  daňové  priznanie  ako  samostatne  zárobkovo  činná  osoba,  a  teda  jeho  príjem  z
podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s
podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2017 bol 0,00 eur, čo je suma nižšia
ako 5 472,00 eur, t.j. 12-násobok vymeriavacieho základu a teda jeho príjem za rok 2017 je v sume
nižšej ako zákonom stanovená hranica príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
podľa osobitného predpisu alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou
činnosťou  pre  posúdenie  vzniku  povinného  poistenia  samostatne  zárobkovo  činnej  osoby  k
01.07.2018. Podľa údajov zo Živnostenského registra Slovenskej republiky Sociálna poisťovňa zistila,
že  žalobcovi  17.01.2017  zaniklo  živnostenské  oprávnenie.  Dňa  13.08.2018  bolo  do  Sociálnej
poisťovni,  pobočka  Topoľčany  doručené  z  Krajského  riaditeľstva  policajného  zboru  v  Trenčíne
Oznámenie  o  odovzdaní  licencie.  Rozhodnutím  o  udelení  licencie  pod  č.  p.  Lic-3-13/2012  bola
žalobcovi  licencia  na  prevádzkovanie  technickej  služby  vydaná  dňa  06.03.2012  a  platná  do
03.03.2022. Samostatne zárobkovo činná osoba mala povinnosť predkladať Sociálnej poisťovni všetky
vzniky a zániky oprávnení, licencií. Žalobca do vydania rozhodnutia (18.10.2018) uvedenú licenciu
Sociálnej poisťovni, pobočka Topoľčany nedoložil. V období, v ktorom bol žalobca držiteľom licencie
na  prevádzkovanie  technickej  služby  zánik  povinného  nemocenského a  povinného  dôchodkového
poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby nie je možný. Daňové priznanie za rok 2017 žalobca
nepodal, preto mu povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby nezaniklo dňa 16.01.2017,
ale zaniklo dňa 30.06.2018. 

3. Žalovaná na základe odvolania žalobcu bola príslušná na konanie a rozhodovanie podľa § 179 ods.
1 písm. b/ zákona č. 461/2003 Z.z. Podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. preskúmala napadnuté
rozhodnutie  Sociálnej  poisťovne,  pobočka  Topoľčany vo  veci  zániku  povinného nemocenského  a
povinného  dôchodkového  poistenia,  odvolanie  zamietla  v  celom  rozsahu  a  potvrdila  napadnuté
rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany. Podľa § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. v
znení účinnom od 01.01.2014 samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba,
ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného
nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej  osoby
dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b/ a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa
zmluvy  o  výkone  osobnej  asistencie  vykonávať  osobnú  asistenciu  fyzickej  osobe  s  ťažkým
zdravotným postihnutím. Žalobca bol oprávnený vykonávať samostatne zárobkovú činnosť v období
od 21.06.2011 do 17.01.2017 na základe živnostenského oprávnenia (osvedčenie o živnostenskom
oprávnení č. OŽP-B/2011/01704-00002), čo vyplýva z výpisu zo Živnostenského registra Okresného
úradu Prievidza, č. živnostenského registra 340-31798. Žalobcovi bola udelená licencia č. FT 001 046
na prevádzkovanie technickej služby vydaná dňa 06.03.2012 (rozhodnutie o udelení licencie pod č. p.
Lic-3/13/2012)  s  účinnosťou  od  06.03.2012  do  16.07.2018.  S  účinnosťou  od  01.01.2014  sú  pre
nadobudnutie právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia
rozhodujúce  dve  podmienky,  a  to  podmienka  dovŕšenia  veku  18  rokov  a  dosahovanie  príjmov
uvedených v ustanoveniach § 3 ods. 1 písm. b/ a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z.z., čo podľa názoru
žalovanej žalobca spĺňal. Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany v súlade s ustanovením § 226 ods. 1
písm.  o/  zákona  č.  461/2003  Z.z.  v  znení  zákona  č.  183/2014  Z.z.  (účinnom od  01.07.2014  do
31.12.2017) listom zo dňa 18.01.2017 označeným ako „Zánik povinného nemocenského poistenia a
povinného  dôchodkového  poistenia  SZČO  -  oznámenie“  oznámila  žalobcovi  zánik  povinného
nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia dňa 16.01.2017, pretože mu zaniklo
dňa 17.01.2017 oprávnenie na výkon alebo prevádzkovanie činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b/ a
ods. 2 a 3 zákona. Pobočka Sociálnej poisťovne žalobcu v predmetnom liste zároveň upozornila na
skutočnosť, že v prípade, ak naďalej vlastní oprávnenie na vykonávanie činnosti uvedenej v § 3 ods. 1
písm. b/ a ods. 2 a 3 zákona, ktoré je platné alebo je len pozastavené aj po dátume zániku povinného
nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej  osoby,



ktorý účastníkovi konania Sociálna poisťovňa oznámila, aby žalobca oznámil Sociálnej poisťovni túto
skutočnosť  v  lehote  do  8  dní  odo  dňa  doručenia  uvedeného  listu.  Sociálnej  poisťovni,  pobočka
Topoľčany bolo  dňa  13.08.2018 doručené  z  Krajského riaditeľstva  Policajného zboru  v  Trenčíne,
oddelenia súkromných bezpečnostných služieb, Oznámenie o odovzdaní licencie č. KRPZ-TN-B-3-
027/2012-LIC zo  dňa  16.07.2018,  z  ktorého vyplýva,  že  žalobca  doručil  KR PZ v  Trenčíne  dňa
16.07.2018 písomné oznámenie o ukončení prevádzkovania technickej služby (licencia č. FT 001 046
zo  dňa  06.03.2012,  rozhodnutím  o  udelení  licencie  pod  č.p.  Lic-3-13/2012  na  prevádzkovanie
technickej služby v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti). Napriek tomu, že žalobca k 17.01.2017
ukončil  prevádzkovanie  živnosti,  avšak  na  účely  zákona  č.  461/2003  Z.z.  mal  aj  naďalej  právne
postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, na základe licencie č. FT 001 046, a preto ukončenie
podnikateľskej  činnosti  na  základe  živnostenského  oprávnenia  nemá  vplyv  na  zánik  sociálneho
poistenia žalobcu. Sociálna poisťovňa dospela k názoru, že Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany
vo  veci  nezániku  povinného  nemocenského  poistenia  a  povinného  dôchodkového  poistenia  dňa
16.01.2017 a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia žalobcu
ako samostatne zárobkovo činnej osoby dňa 30.06.2018 rozhodla správne a v súlade so zákonom. 

4. Krajský súd zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia žalovanej preskúmal v intenciách § 3 písm. a/,
§ 14 ods. 1 písm. b/, § 15 ods. 1 písm. b/ zákona č. 461/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.01.2011, § 5
písm. c/  zákona č.  461/2003 Z.z.  v znení  zákona č.  338/2013 Z.z.,  ako aj  príslušných ustanovení
zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. 

5. Krajský súd v bodoch 26 - 28 rozhodnutia odôvodnil, na základe akých právnych úvah a názorov
dospel  k záveru o dôvodnosti  správnej  žaloby v sociálnej  veci.  Pri  realizácii  prieskumnej činnosti
prihliadol  najmä  na  rozhodnutie  Veľkého  senátu  Najvyššieho  súdu  Slovenskej  republiky  sp.  zn.
1Vs/1/2019 zo dňa 30.04.2019.  Uviedol,  že  napriek tomu,  že  v prípade  žalobcu nejde  o držiteľa
licencie  oprávňujúcej  poskytovať  zdravotnú  starostlivosť,  podľa názoru  správneho súdu je  možné
závery veľkého senátu zovšeobecniť a aplikovať aj na preskúmavaný prípad. Základným poznatkom
bolo, že správne orgány mali pri rozhodovaní o vzniku, zániku alebo trvaní povinného nemocenského
poistenia a povinného dôchodkového poistenia žalobcu povinnosť posudzovať príjmy žalobcu aj z
hľadiska ich zdroja, t.j. vo vzťahu k spornej licencii a skúmať, či všetky príjmy v období, ktoré podľa
správnych orgánov zakladalo žalobcovi povinné poistenie až do 30.06.2018, boli v príčinnej súvislosti
s držbou licencie č. FT001046. Nakoľko sa uvedenými otázkami v rámci dokazovania správne orgány
nezaoberali,  zaťažili  svoje rozhodnutia vadou nedostatočne zisteného skutkového stavu v spojení s
vadou nepreskúmateľnosti, rezultujúcou potrebou zrušenia preskúmavaných rozhodnutí a vrátenie veci
na ďalšie konanie. Správny súd bol toho názoru, že v danom prípade bolo potrebné vyhodnotiť aj
otázku,  kedy  skončilo  oprávnenie  na  prevádzkovanie  technickej  služby  na  základe  licencie  č.
FT001046 a tiež to, či  k ukončeniu oprávnenia podľa zákona č. 473/2005 Z.z. nepredchádzala iná
právna  skutočnosť  (ukončenie  živnosti),  dôsledkom  ktorej  je  právne  alebo  faktické  znemožnenie
realizácie podnikateľskej činnosti využívaním iba špeciálnej licencie. Podľa názoru správneho súdu
nestačí iba identifikácia držby licencie na prevádzkovanie technickej služby. Dôležité je skúmať, či
držiteľ licencie vykonáva zárobkovú činnosť a inkasuje z nej príjmy práve v príčinnej súvislosti s
držbou licencie. 

6. S poukazom na prezentované právne úvahy správny súd zrušil napadnuté rozhodnutie žalovanej a
prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil na ďalšie konanie. Riadiac sa právnym názorom správneho súdu
správne orgány opätovne rozhodnú o predmete administratívneho konania. 

7. O trovách konania správny súd rozhodol podľa § 167 ods. 1 v spojení s § 175 ods. 1 SSP. V konaní
úspešnému žalobcovi priznal právo na plnú náhradu trov konania. O jej výške rozhodne správny súd
podľa § 175 ods. 2 SSP. 

II. 

8. Proti tomuto rozsudku podala žalovaná v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť.



9.  Namietala,  že  krajský  súd  v  konaní  alebo pri  rozhodovaní  porušil  zákon tým,  že  rozhodol  na
základe nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 440 ods. 1 písm. g/ SSP). 

10. Konkrétne namietala, že napriek tomu, že v prípade žalobcu nejde o držiteľa licencie oprávňujúcej
poskytovať zdravotnú starostlivosť, podľa právneho názoru správneho súdu možno závery Veľkého
senátu  správneho  kolégia  Najvyššieho  súdu  Slovenskej  republiky,  vyslovené  v  uznesení  sp.  zn.
1vs/1/2019  zo  dňa  30.  apríla  2019  zovšeobecniť  a  aplikovať  tak  aj  na  prejednávaný  prípad.
Vychádzajúc  z  predmetného  uznesenia  Veľkého  senátu  správneho  kolégia  Najvyššieho  súdu
Slovenskej republiky krajský súd zastáva názor, že Sociálna poisťovňa mala pri rozhodovaní o zániku
povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia žalobcu posudzovať príjmy
žalobcu aj z hľadiska ich zdroja, t.j. vo vzťahu k spornej licencii a skúmať, či všetky príjmy v období,
ktoré podľa správnych orgánov zakladali žalobcovi povinné poistenie až do dňa 30.06.2018, boli v
príčinnej súvislosti s držbou licencie. Ďalšou otázkou, ktorou sa správne orgány mali zaoberať, bolo
to,  či  by vôbec došlo k vydaniu licencie na prevádzkovanie  technickej  služby,  ak by jej  žiadateľ
nedisponoval živnostenským oprávnením. Sťažovateľka považovala uvedené právne posúdenie veci
správnym súdom za nesprávne a zotrvala na právnom názore, že žalobcovi ako samostatne zárobkovo
činnej  osobe  povinné  nemocenské  poistenie  a  povinné  dôchodkové  poistenie  nezaniklo  dňa
16.01.2017, ale toto povinné poistenie mu zaniklo dňa 30.06.2018. 

11. Žalobca mal na účely sociálneho poistenia právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby
aj po 16.01.2017, keďže spĺňal všetky podmienky ustanovené v § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení
zákona  č.  338/2013  Z.z.  pre  vznik  statusu  samostatne  zárobkovo  činnej  osoby.  Žalobca  ku  dňu
16.01.2017 spĺňal podmienku veku a v rozhodnom období dosahoval príjmy z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Podľa
daňového priznania za rok 2015, ktoré bolo správcovi dane predložené 30.06.2016, príjmy žalobcu
predstavovalo 115 856,26 eur, čo je suma vyššia ako zákonom o sociálnom poistení stanovená hranica
príjmu vo výške 5 148,00 eur, preto s poukazom na § 21 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení
zákona č. 338/2013 Z.z. sťažovateľka tvrdila,  že žalobcovi trvalo povinné nemocenské poistenie a
povinné dôchodkové poistenie aj po 16.01.2017. Vzhľadom na existenciu oprávnenia na vykonávanie
činnosti, a to licencie na prevádzkovanie technickej služby č. FT 001046, nebolo možné na žalobcu
aplikovať § 21 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 338/2013 Z.z, v zmysle ktorého
samostatne zárobkovo činnej  osobe zanikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové
poistenie odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti.
Toto ustanovenie zákona možno aplikovať iba v prípade, ak u povinne poistenej samostatne zárobkovo
činnej  osoby  dôjde  k  zániku  všetkých  oprávnení  na  výkon  alebo  prevádzkovanie  činnosti.
Sťažovateľka  v  uvedenej  súvislosti  poukázala  na  oznámenie  žalobcu  o  ukončení  prevádzkovania
technickej služby, ktoré žalobca predložil Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Trenčíne až dňa
16.07.2018, t.j. až dňa 16.07.2018 žalobca jednoznačne prejavil vôľu nepokračovať ďalej vo výkone
zárobkovej činnosti. 

12. V ďalšej časti kasačnej sťažnosti sťažovateľka poukázala na úvahu správneho súdu, podľa ktorej
možno/nemožno prevádzkovať technickú službu bez tohto,  aby držiteľ licencie na prevádzkovanie
tejto služby bol súčasne aj držiteľom živnostenského oprávnenia. Podľa § 68 ods. 1 a 2 zákona č.
473/2005  Z.z.  o  poskytovaní  služieb  v  oblasti  súkromnej  bezpečnosti  technickú  službu  možno
prevádzkovať  na  základe  licencie  na  prevádzkovanie  technickej  služby.  Oprávnenie  prevádzkovať
technickú  službu  podľa  §  76  ods.  1  písm.  e/  zákona  zaniká  písomným  oznámením  o  ukončení
prevádzkovania  technickej  služby  a  odovzdaním  licencie  na  prevádzkovanie  technickej  služby
prevádzkovateľom.  Žiadne  ustanovenie  zákona  o  súkromnej  bezpečnosti  nezakotvujú  povinnosť
príslušného  krajského  riaditeľstva  Policajného  zboru  odňať  držiteľovi  licencie  na  prevádzkovanie
technickej služby z toho dôvodu, že bolo držiteľovi licencie zrušené živnostenské oprávnenie.

13. Sťažovateľka nesúhlasila ani s právnym názorom správneho súdu, podľa ktorého by mala skúmať,
či žalobca na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby vykonával podnikateľskú činnosť
a či z tejto činnosti dosahoval aj príjem. Pre účely sociálneho poistenia je smerodajné, že žalobca bol v
prejednávanom období  samostatne  zárobkovo  činnou  osobou  a  zároveň,  že  v  rozhodnom období



dosiahol  zákonom  o  sociálnom  poistení  ustanovenú  hranicu  príjmu.  Zákon  o  sociálnom  poistení
upravuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej
osoby ako „jedno poistenie“ a nie niekoľko od seba nezávislých sociálnych poistení. 

14. Sťažovateľka zastáva názor, že napadnuté rozhodnutia správnych orgánov dostatočne odôvodňujú
výrok  predmetných  rozhodnutí  s  poukázaním  na  skutočnosti,  ktoré  boli  podkladom  rozhodnutí,
zhodnotenie príslušných dôkazov a právnych predpisov, na základe ktorých rozhodla a navrhla, aby
kasačný súd rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

III. 

15. Žalobca sa ku kasačnej sťažnosti vyjadril dňa 10.08.2020. 

16. S právnymi názormi žalovanej prezentovanými v kasačnej sťažnosti sa nestotožnil. Poukázal na
príliš formalistický jazykový a zužujúci výklad zákona žalovanou, ktorá nevykladá právnu normu v
kontexte s inými súvisiacimi právnymi normami a v súlade s účelom zákona. Pri hľadaní odpovedí na
otázky v danej problematike je nutné podľa názoru žalobcu vychádzať z prepojenosti rôznych zákonov
a ich ustanovení, najmä § 3 ods. 1 písm. b/ v nadväznosti na § 24 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 461/2003 Z.z.,
ako aj  § 6 ods.  1 a 2 zákona č.  595/2003 Z.z.  na § 32 ods.  1 zákona č.  473/2005 Z.z.  a okrem
gramatického  výkladu  je  nutné  prihliadať  k  účelu  jednotlivých  zákonných  ustanovení,  aby
nedochádzalo k nedôvodnej tvrdosti pri ich aplikácii. 

17.  Žalobca  vo  vyjadrení  potvrdil,  že  za  rok  2016  vykazoval  rozhodný  príjem  zo  samostatnej
zárobkovej  činnosti.  Jednalo  sa  však  o  príjem  zo  samostatnej  zárobkovej  činnosti  vo  forme
živnostenského oprávnenia. S touto skutočnosťou sa správny orgán prvého stupňa nevysporiadal.

18.  V súvislosti  s  právnym názorom vyjadreným Veľkým senátom správneho kolégia Najvyššieho
súdu Slovenskej  republiky zdôraznil,  že  právny názor  vyjadrený v rozhodnutí  sp.  zn.  1Vs/1/2019
nebol prekonaný a súdy nižších inštancií sú ním viazané. 

19. Kasačnú sťažnosť navrhol zamietnuť. 

20. Vyjadrenie žalobcu ku kasačnej sťažnosti bolo žalovanej doručené na vyjadrenie 11.08.2020. 

IV. 

21. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) ako súd kasačný (§
11 písm. g/ SSP) preskúmal napadnutý rozsudok krajského súdu spolu s konaním, ktoré predchádzalo
jeho vydaniu (§ 453 ods. 3 SSP) postupom bez nariadenia pojednávania podľa § 455 SSP a po jej
preskúmaní dospel k záveru, že kasačnej sťažnosti žalovanej je potrebné vyhovieť. 

22. Podľa § 101e ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 423/2020 Z.z., Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší správny
súd“) začne činnosť 1. augusta 2021.

23. Podľa § 101e ods. 2 zákona č. 757/2004 Z.z., o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 423/2020 Z.z., výkon súdnictva prechádza od 1. augusta 2021 z Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) na najvyšší správny súd vo všetkých veciach, v ktorých
je od 1. augusta 2021 daná právomoc najvyššieho správneho súdu.

24. Podľa § 11 písm. h) SSP najvyšší správny súd rozhoduje o kasačných sťažnostiach.

25. Z vyššie citovaného vyplýva, že zákonodarca upravil  prechod výkonu súdnictva z najvyššieho
súdu  na  najvyšší  správny  súd  vo  všetkých  „živých“  právnych  veciach,  t.j.  veciach,  ktoré  neboli
právoplatne skončené na Najvyššom súde Slovenskej  republiky k 01.08.2021 v agende správneho



súdnictva,  v  ktorých  veciach  bude  ako  súd  kasačný,  konať  a  rozhodovať  Najvyšší  správny  súd
Slovenskej republiky.

26.  Kasačný  súd  zistil,  že  krajský  súd  v  danej  veci  v  procese  súdneho  prieskumu  zákonnosti
rozhodnutia žalovaného správneho orgánu a správneho orgánu prvého stupňa náležite nepostupoval v
súlade s procesnými pravidlami zákonodarcom nastolenými v prvej a tretej časti Správneho súdneho
poriadku. 

27.  Najvyšší  správny  súd  po  vykonaní  súdneho  prieskumu  rozhodnutia  žalovanej  v  spojení  s
prvostupňovým správnym rozhodnutím a konaním im predchádzajúcich pri aplikácii zákonnej úpravy
právnej úpravy uvedeného právneho predpisu postupom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
poriadok dospel k záveru, že krajský súd svoju právnu úvahu, na základe ktorej ustálil svoj právny
záver, neodôvodnil v dostatočnom rozsahu, majúce za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre
nedostatok dôvodov. 

28. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) štátne orgány môžu konať iba
na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

29. Podstatou základného práva na súdnu a inú právnu ochranu plynúca z čl. 46 ústavy je založená na
tom, že každý sa môže domáhať ochrany svojich práv na nezávislom a nestrannom súde. Tomuto
právu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, ktorého
porušenie sa namieta, poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktorú tento článok ústavy vykonáva. 

30.  Povinnosť  správneho  súdu  svoje  rozhodnutia  riadne  odôvodniť  zákonom  predpokladaným
spôsobom plynúcim z § 139 ods. 2 a 3 SSP predstavuje súčasť práva na spravodlivý proces. 

31.  Podľa  čl.  152  ods.  4  ústavy  výklad  a  uplatňovanie  ústavných  zákonov,  zákonov a  ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou. 

32. Výklad a aplikácia zákonov je výlučným právom všeobecných súdov. Tento výklad nesmie byť
arbitrárny a musí byť náležite odôvodnený. V tomto zmysle, rovnako aj každé rozhodnutie súdu musí
byť odôvodnené a musí byť z neho dostatočne zrejmé, na základe čoho súd dospel ku konkrétnym
záverom tvoriacim  základnú  obsahovú štruktúru  odôvodnenia  rozhodnutia.  Akýkoľvek  nedostatok
alebo neadekvátnosť v odôvodnení môže viesť k nezákonnosti rozsudku z formálnych dôvodov. 

33. Vychádzajúc zo skutkových zistení vyplývajúcich zo spisu krajského súdu, súčasť ktorého tvoril
administratívny spis žalovanej a právnej úpravy zákona o sociálnom poistení kasačný súd zistil, že
medzi účastníkmi ostalo predovšetkým sporné, či žalobcovi ako samostatne zárobkovo činnej osobe
zaniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie dňa 30.06.2018, a nie dňa
16.01.2017. 

34. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 01.01.2011
zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má
prednosť  pred zákonmi  Slovenskej  republiky,  neustanovuje  inak,  činnosť vyplývajúca z  právneho
vzťahu, ktorý zakladá dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa
osobitného predpisu. 

35. Podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.10.2014, samostatne zárobkovo činná
osoba podľa tohto zákona je  fyzická osoba,  ktorá  dovŕšila  18 rokov veku a  v kalendárnom roku
rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového
poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b/ a ods. 2
a 3, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú
asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. 



36. Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.01.2014 povinné nemocenské
poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej  osobe,  ktorej  je predĺžená
lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, vzniká od 01.10. kalendárneho roka
nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b/ a ods. 2 a 3 bol
vyšší  ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods.  5 a  zaniká 30.  septembra
kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm.
b/ a ods. 2 a 3 činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods.
5. 

37. Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.01.2014 povinné nemocenské
poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je oprávnená na
výkon alebo prevádzkovanie činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b/ a ods. 2 a 3 zaniká aj odo dňa, od
ktorého nie  je  oprávnená  na  výkon  alebo na  prevádzkovanie  tejto  činnosti.  Povinné  nemocenské
poistenie  a  povinné  dôchodkové  poistenie  samostatne  zárobkovo  činnej  osobe,  ktorá  nevykonáva
činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. b/ a ods. 2 a 3 na základe oprávnenia zaniká aj odo dňa, od ktorého
podľa  svojho  čestného  vyhlásenia  nevykonáva  túto  činnosť,  najskôr  odo  dňa  doručenia  tohto
vyhlásenia Sociálnej poisťovni. Ak povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie
samostatne  zárobkovo  činnej  osobe  nevznikne  podľa  odseku  5,  odseky  1  a  2  sa  nepoužijú  v
kalendárnom roku. 

38. Vychádzajúc zo skutkových okolností danej veci a z citovanej právnej úpravy zákona č. 461/2003
Z.z. o sociálnom poistení, pokiaľ žalobcovi zaniklo ku dňu 17.01.2017 živnostenské oprávnenie, avšak
aj  po tomto dni bol  držiteľom ešte ďalšieho oprávnenia na vykonávanie činnosti,  a  to licencie na
prevádzkovanie technickej služby, ktorá mu bola vydaná Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v
Trenčíne (dňa 06.03.2012 s platnosťou do 06.03.2022) a táto licencia mu zanikla 18.07.2018,  pre
účely sociálneho poistenia je smerodajné, že žalobca bol v spornom období samostatne zárobkovo
činnou osobou a zároveň,  že v rozhodujúcom období,  tak ako to kasačným súdom z vykonaného
dokazovania vyplynulo, dosiahol zákonom o sociálnom poistení ustanovenú hranicu príjmu. Kasačný
súd v uvedenej súvislosti poznamenáva, že z vyjadrení, resp. písomných podaní žalobcu nevyplynulo,
že by postupoval podľa § 21 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.01.2014. Keďže
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení výslovne vyžaduje podanie „vyhlásenia“ podľa § 21 ods.
4, za splnenie tejto povinnosti nemožno považovať podanie Registračného listu - odhlášky, z obsahu
ktorého náležitosti vyhlásenia nevyplývajú. Na účely § 21 ods. 4 v spojení s § 228 ods. 7 zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Sociálna poisťovňa vydala a na svojej webovej stránke zverejnila
tlačivo „Vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva
činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu.“ Z
obsahu tohto  tlačiva vyplýva,  že  sa  týka samostatne zárobkovo činnej  osoby podľa  § 5  písm.  c)
zákona, ktorá vyhlasuje, že od vzniku pracovného pomeru, t. j. „od .....“ túto činnosť nevykonáva a že
toto vyhlásenie podáva ako súčasť Registračného listu FO - odhlášky z povinného nemocenského
poistenia a z povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu zániku
týchto poistení.

39. Pokiaľ správny súd pri ustálení svojho právneho záveru na vec žalobcu aplikoval právny záver
Veľkého  senátu  správneho kolégia  Najvyššieho  súdu  Slovenskej  republiky  formulovaného v  jeho
rozhodnutí  sp.  zn.  1Vs/1/2019 zo dňa 30.04.2019,  rozhodol  nesprávne a  to  z dôvodu,  že otázkou
postavenia (statusu) lekára ako samostatne zárobkovo činnej osoby v zmysle § 5 písm. c) zákona č.
461/2003 Z. z. z dôvodu, že bol držiteľom licencie L1A sa zaoberal a dal na ňu odpoveď aj Veľký
senát  Najvyššieho súdu Slovenskej  republiky  v  rozsudku sp.  zn.  1Vs  3/2019 zo  dňa  24.11.2020.
Ústavná  sťažnosť proti  uvedenému rozsudku najvyššieho súdu bola  odmietnutá  Ústavným súdom
Slovenskej  republiky  uznesením č.  k.  IV.  ÚS 610/2021-22 zo  dňa  30.11.2021.  Veľký senát  sa  v
rozsudku  sp.  zn.  1Vs/3/2019  stotožnil  s  názorom,  že  licencia  L1A oprávňuje  lekára  vykonávať
samostatnú zdravotnícku prax,  teda poskytovať zdravotnú  starostlivosť v  zdravotníckom zariadení
prevádzkovanom iným poskytovateľom alebo na inom mieste, a že lekár - držiteľ licencie L1A, je
oprávnený  bez  ďalšieho  povolenia  alebo  súhlasu  akéhokoľvek  orgánu  poskytovať  zdravotnú
starostlivosť. Zánikom povolenia neprestane lekár, ktorý je držiteľom licencie L1A, spĺňať podmienky



pre vydanie tohto druhu licencie. Splnenie predpokladov pre vydanie licencie L1A lekárom nie je
naviazané na vydanie povolenia prevádzkovateľovi zdravotníckeho zariadenia. Skutočnosť, že lekár-
držiteľ licencie  L1A uzatvára  súkromné zmluvy/dohody s prevádzkovateľom zariadenia,  ktorý má
vydané  povolenie,  nemožno  chápať  ako  podmienku  oprávnenia  na  výkon  zdravotníckej  praxe.
Podmienky na výkon samostatnej zdravotníckej praxe musí lekár splniť na to, aby mu licencia L1A
bola  vydaná  (pred  vydaním  licencie  L1A).  Zmluvu/dohodu  s  prevádzkovateľom  zdravotníckeho
zariadenia uzatvára následne, po tom, čo spĺňa podmienky na výkon zdravotníckej  praxe, teda po
vydaní licencie L1A. Veľký senát sa stotožnil s názorom senátu 9S, že pod pojmom oprávnenie na
vykonávanie činností v zmysle § 5 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení platnom do 31.12.2010,
je  potrebné  rozumieť  povolenie,  súhlas  s  vykonávaním  určitej  činnosti,  ktoré  vydáva  Slovenská
lekárska komora po tom, čo zistí, že lekár spĺňa odborné a iné zákonom ustanovené predpoklady na
vykonávanie  samostatnej  zdravotníckej  praxe.  Skutočnosť,  že  lekár  na  základe  tohto  povolenia,
súhlasu s výkonom činnosti (licencie L1A) môže uzatvárať dohody/zmluvy, od ktorých závisí, kde
takúto činnosť bude vykonávať, na existenciu povolenia udeleného lekárskou komorou, vplyv nemá.
Po splnení  zákonných podmienok je iba na vôli  držiteľa oprávnenia,  akým spôsobom a kde bude
výkon činnosti realizovať, pričom zo strany verejnej moci u držiteľa licencie L1A žiadny ďalší úkon
(napr. povolenie vykonávať činnosť u konkrétneho poskytovateľa, registráciu a pod.) nie je potrebný.
Skutočnosť, že držiteľ licencie L1A uvedenú licenciu nevyužíva, neznamená reálnu nemožnosť jej
využívania. Na to, aby licencia L1A nebola oprávnením podľa § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z. z.,
by  musela  existovať  objektívna  nemožnosť  vykonávať  činnosť,  ktorá  nespočíva  v  konaní,  resp.
nekonaní  držiteľa  oprávnenia.  Vzhľadom na  uvedené  držiteľ  licencie  L1A má postavenie  (status)
samostatne zárobkovo činnej osoby v zmysle § 5 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z.“. Z uvedených
dôvodov Veľký senát v konaní vedenom pod sp. zn. 1Vs/3/2019 dospel k záveru, že je potrebné sa
odchýliť od záveru Veľkého senátu vo veci sp. zn. 1Vs/1/2019. 

40. Ústavný súd Slovenskej republiky v uznesení, č. k. IV. ÚS 610/2021-22 zo dňa 30.11.2021, ktorým
odmietol ústavnú sťažnosť proti uvedenému rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. k.
1Vs 3/2019 zo dňa 24.11.2020, konštatoval: „Podľa názoru ústavného súdu napadnutý rozsudok nie je
možné považovať za zjavne neodôvodnený ani  za arbitrárny,  teda taký,  ktorý by bol  založený na
právnych  záveroch  nemajúcich  oporu  v  zákone,  resp.  popierajúcich  podstatu,  zmysel  a  účel  v
predmetnom konaní aplikovaných ustanovení právnych predpisov.“

41.  Rozhodnutie  Ústavného  súdu  Slovenskej  republiky,  ako  aj  rozhodnutie  Veľkého  senátu
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je pre súdy záväzné.

42. S poukazom na vyššie uvedené, kasačný súd považuje za nesprávny právny záver krajského súdu,
že pre zánik sociálneho poistenia v zmysle § 21 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. je relevantný zánik
statusu  samostatne  zárobkovo  činnej  osoby  v  spojení  so  zánikom  oprávnenia  na  výkon  alebo
prevádzkovanie činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b/ a odsek 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z.z., pričom
na príjem sa neprihliada. Podľa § 227 ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,
preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia, je
povinný poistenec.

43.  Z  dôvodov  uvedených  vyššie  kasačný  súd  rozsudok  Krajského  súdu  v  Trenčíne  sp.  zn.
14Sa/24/2019-61 zo dňa 11.03.2020 podľa § 462 ods. 1 SSP zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, v
ktorom krajský súd rozhodne aj o nároku na náhradu trov kasačného konania (§ 467 ods. 3 SSP).

44. Toto rozhodnutie prijal kasačný súd v senáte 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 01. mája 2011).

P o u č e n i e  : 

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




