
Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a 
možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia Strednej odbornej školy 
technickej – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 
vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené 

Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Nitriansky 
samosprávny kraj prostredníctvom riaditeľa školy, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku (odvolania) preskúmateľné sudom. 

 
1. aby podané odvolanie vyvolalo zamýšľané právne následky, musí spĺňať všetky náležitosti 
predpísané zákonom: 
odvolanie musí smerovať proti výroku rozhodnutia ( napr. odvolávam sa proti rozhodnutiu 
o nepriznaní  sociálneho štipendia.......) 
odvolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné;  
ak je účastník nespokojný s odôvodnením, môže ho napadnúť odvolaním, len ak súčasne napáda aj 
výrok rozhodnutia  
2.odvolanie musí obsahovať tieto náležitosti:  
a)označenie toho, kto rozhodnutie vydal (riaditeľ školy) 
b)označenie toho, kto ho podáva ( študent) 
c)označenie veci, ktorej sa týka (z odvolania musí byť jasné, v akom rozsahu je výrok rozhodnutia 
napádaný)   
 napr. odvolávam sa proti rozhodnutiu o nepriznaní sociálneho štipendia, jedn. číslo.................       zo 
dňa.......................alebo.......odvolávam sa proti priznanej výške štipendia z rozhodnutia č.....zo dňa... 
d)zdôvodnenie - v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu toho, kto 
rozhodnutie vydal ( napr. nesprávne určená hranica príjmu, nesprávne určený rozhodujúci príjem, 
nesprávne určený prepočítaný počet študentov......) 
e) označenie (návrh) toho, čoho sa odvolateľ domáha (tento návrh nie je pre toho, kto  o odvolaní 
rozhoduje záväzný - môže rozhodnutie zmeniť, aj keď sa požaduje zrušenie rozhodnutia, alebo 
naopak môže zrušiť rozhodnutie aj vtedy, ak odvolateľ požaduje jeho zmenu)  
napr. navrhujem, aby priznaná výška štipendia bola....+ zdôvodnenie návrhu s odvolaním sa na 
príslušný zákon(§.....ods. ......Vyhlášky č........) 
konkrétny príklad: ...vzhľadom k tomu, že hranica príjmu podľa §4 Vyhlášky č.102/2006 v znení 
neskorších predpisov je ....XX......Eur  a nie ...YY....Eur, ako bolo uvedené v odôvodnení rozhodnutia,  
navrhujem, aby štipendium bolo priznané vo výške.....ZZ.....Eur. 
f)podpis odvolateľa  
g)dátum vyhotovenia odvolania ( tento dátum je informatívny, rozhodujúci je dátum, kedy bolo 
odvolanie doručené odvolaciemu orgánu)  
odvolanie sa podáva do pätnástich dní od doručenia (osobného prevzatia, potvrdeného podpisom) 
odvolanie je prípustné len v prípade, ak sa ho účastník nevzdal  po vyhlásení rozhodnutia  
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