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VEC: Informácia o zmene právnej úpravy a odvolacieho orgánu 
 
 
 Vážený pán prezident, 
 
na základe splnomocnení zastupujem množinu členov vášho združenia v súdnych konaniach o odvolaniach 
voči rozhodnutiam Sociálnej poisťovne vo veciach starobných dôchodkov.  
 
 Vzhľadom na spoluprácu a potrebu informovanosti členov Vášho združenia by som Vás chcel 
upozorniť na zmeny súvisiace s rekodifikáciou civilného súdneho procesu spočívajúcou aj v zrušení zák. č. 
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku a s prijatím zák. č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho 
poriadku, ktoré budú mať dopady pri konaniach voči Sociálnej poisťovni (spory v sociálnom zabezpečení).  
 
 Zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového 
poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zmenil znenie množiny zákonov, o. i. aj zák. č. 461/2004 Z. z. o sociálnom poistení. 
Uvedená zmeny spočívajú predovšetkým v nasledovnom: 
 
1. Úpravy sú účinné od 1.7.2016. 
 
2. Konania o opravnom prostriedku začaté pred 1.7.2016 sa dokončia podľa predpisov účinných do 
30.6.2016. 
 
3. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu vydanému pred 1.7.2016, ktorý bol doručený po 30.6.2016 sa 
považuje za odvolanie podľa zákona účinného od 1.7.2016. 
 
4. O odvolaní proti rozhodnutiu ústredia Sociálnej poisťovni (napr. dôchodkové dávky) rozhoduje 
generálny riaditeľ SP. Voči jeho rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať. 
 
5. Voči právoplatnému rozhodnutiu o odvolaní je možné podať správnu žalobu v sociálnych veciach podľa  
Správneho súdneho poriadku. 
 
6. Miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v 
prvom stupni (v prípade dôchodkových dávok bude príslušný Krajský súd Bratislava). 
 
7. Právoplatné rozhodnutie krajského súdu je možné napadnúť v určitých prípadoch kasačnou sťažnosťou o 
ktorej rozhodne senát najvyššieho súdu. 
 
 Z uvedeného vyplýva, že odvolania voči rozhodnutiam o dôchodkových dávkach Sociálnej 
poisťovne nebudú už podávané na príslušné krajské súdy podľa miesta bydliska žalobcu.  



 
 Odvolanie voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovne sa bude podávať do 30 dní od doručenia na 
Sociálnej poisťovni, pričom o ňom bude rozhodovať generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ vydá 
rozhodnutie o odvolaní, voči ktorému nie je prípustné odvolanie.  
 
 Už v tomto štádiu Sociálna poisťovňa - ústredie právne posúdi všetky námietky účastníka konania a 
odborne odôvodni svoje rozhodnutie.  
 
 Až potom môže voči právoplatnému rozhodnutiu účastník konania podať správnu žalobu na 
Krajský súd Bratislava o preskúmanie zákonnosti právoplatného rozhodnutia a to do 2 mesiacov od 
doručenia rozhodnutia o odvolaní. 
 
 Podanie žaloby o preskúmanie zákonnosti právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne súdom 
vyžaduje odborné a najmä právne vedomosti z problematiky správneho práva, práva sociálneho 
zabezpečenia a podľa poznatkov z praxe a z judikatúry odporúčam Vašim členom pri týchto sporoch 
zastúpenie advokátom. 
 
V prípade potreby som pripravený toto zastúpenie poskytnúť na základe dožiadania. 
 
Odporúčam aby boli vyššie uvedené informácie sprístupnené prostredníctvom Vašej internetovej stránky. 
 
 S pozdravom, 
 
 

JUDr. Július Jánošík 
advokát 


