Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Odvolacie konanie
Podanie odvolanie
Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie.
Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie
treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia.
Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol
poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak
tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník
konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať. Včas podané odvolanie má odkladný
účinok.
Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť,
ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania
ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.
Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní,
predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu
orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka
konania.
Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán
najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal.
Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to
nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na
nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo
hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.
Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

Právoplatnosť
Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné.
Účastník konania má 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na to, aby prípadne
využil svoje právo na odvolanie. Pokiaľ účastník sa účastník konania neodvolá, rozhodnutie
nadobudne právoplatnosť uplynutím pätnásteho dňa odo dňa nasledujúceho po doručení
rozhodnutia. Ak účastník konania má záujem, aby rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť skôr,
môže sa vzdať práva na odvolanie a rozhodnutie nadobudne právoplatnosť v deň, kedy tak
urobil.

Vyznačenie doložky právoplatnosti
Doložku právoplatnosti vystavuje orgán verejnej moci, ktorý rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie je právoplatné bez ohľadu na to, či bola vydaná doložka právoplatnosti; doložka
právoplatnosti len osvedčuje uvedené skutočnosti. Doložka právoplatnosti sa nevydáva
automaticky. Vydáva/vyznačuje sa na rozhodnutie a zaeviduje v registratúre/spise na základe
žiadosti alebo osobného kontaktovania na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal t. j. na
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava.

Predpis Odvolacie konanie bol schválený vo Vedeckej rade VŠZaSP a nadobúda účinnosť od
01.10.2015.
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