
POSTUPY PRESKÚMANIA/OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 
 
1. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 
 
Ak sa v ktoromkoľvek štádiu tohto výberového konania domnievate, že niekde nastala chyba alebo že 
úrad EPSO nekonal spravodlivo alebo nedodržal pravidlá, ktorými sa riadi toto výberové konanie, a že 
vám bola spôsobená ujma, môžete uplatniť opravné prostriedky podľa postupov uvedených v tejto 
tabuľke: 
 

Postup Kontaktné miesto Lehota1 

1. Predložiť žiadosť o 
preskúmanie  

prostredníctvom kontaktného 
formulára na webovej stránke 
úradu EPSO  
 

do 10 kalendárnych dní. 

2. Podať administratívnu 
sťažnosť na základe článku 90 
ods. 2 Služobného poriadku 
úradníkov Európskej únie a 
Podmienok zamestnávania 
ostatných zamestnancov Únie2 

buď poštou na adresu: 
European Personnel Selection 
Office (EPSO) 
C-25, 1049 Bruxelles, 
BELGIQUE,  
alebo prostredníctvom 
kontaktného formulára na 
webovej stránke úradu EPSO 

do 3 mesiacov. 

Po ukončení 2. kroku (1. krok je nepovinný) máte túto možnosť: 
3. Ak sa vaša sťažnosť 
vyslovene alebo neposkytnutím 
odpovede zamieta, môžete 
podať právne odvolanie na 
základe článku 270 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie a 
článku 91 služobného poriadku3 
na 

European Union Civil Service 
Tribunal 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

do 3 mesiacov. 

 
Ako všetci občania Európskej únie aj vy máte právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi: 
 
European Ombudsman 
1 avenue du Président Robert Schuman - 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANCE4 

 

 

                                                            
1 Od dátumu oznámenia rozhodnutia na uchádzačovom používateľskom konte EPSO. 
2 V predmete vášho listu vás prosíme uviesť: kód výberového konania, vaše číslo uchádzača a „sťažnosť na základe článku 90 
ods. 2”. 
3 Pokiaľ ide o spôsob podania odvolania a výpočet lehoty, informácie sú dostupné na webovej stránke Súdu pre verejnú službu 
Európskej únie: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Upozorňujeme vás, že predložením sťažnosti európskemu ombudsmanovi sa neprerušuje lehota stanovená v článku 90 ods. 2 
a článku 91 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Únie na 
podanie sťažnosti alebo odvolania na Súde pre verejnú službu na základe článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Rovnako pripomíname, že v súlade s článkom 2 bodom 4 všeobecných podmienok výkonu funkcie ombudsmana je potrebné, 
aby ste sa pred podaním sťažnosti európskemu ombudsmanovi obrátili najprv na príslušné inštitúcie a orgány. Úplné informácie 
o tomto postupe nájdete na tejto webovej stránke http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm


2. ŽIADOSTI O NÁPRAVNÉ OPATRENIA 

 
Žiadosti o nápravné opatrenia alebo preskúmanie je nutné predložiť v lehote desiatich 
kalendárnych dní od dátumu konania vášho testu prostredníctvom online formulára na webovej 
stránke úradu EPSO. 

Vo svojej žiadosti musíte uviesť svoje číslo uchádzača a informácie potrebné na určenie otázky 
(otázok), ktorá podľa vás obsahovala chybu (napríklad opísaním, čoho sa otázka týkala a/alebo 
uvedením čísla otázky), a vysvetliť čo najzrozumiteľnejšie charakter údajnej chyby.  

Žiadosti, ktoré boli podané po stanovenej lehote alebo neumožňujú určenie spornej 
otázky alebo sporných otázok, nebudú zohľadnené. 

 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
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