Webové sídlo organizácie
Register výberových konaní
Registratúra

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §42 ods. 1, 2

BP_LZ_070_Príprava
obs adenia voľného m iesta
Výberové konanie
monitorované

BP_LZ_080_Výberové
konanie na obsadenie
voľ ného m iesta

BP_LZ_075_Monitorovanie a riadenie výberových konaní

BP_LZ_085_Výberové/Prijímacie
konanie na obs adenie voľné ho
miesta ozbrojených a
záchranných zborov, vojakov a
horskej zá chrannej služby

BP_LZ_090_Obsadzovanie
voľ ného m iesta bez
leg islatívne urče ných
pravidiel

BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pra covnoprávneho vz ťahu a
iný ch prá vnych vzťahov

Zákon č. 55/2017 Z. z. o
štátnej službe §42 ods. 4

Výberové konanie vyhlásené (Pominul dôvod na
obs adenie mies ta, podnet na zruš enie v ýberového
konania, zrušené mie sto - Prebieha výber/ prijímanie
uchádzača)

Výberové konanie nemalo
prihlásených uchádza čov

Zrušiť výberové / ukončiť
prijímacie konanie

Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe §41 ods. 27

Oznámiť zrušenie
výberové ho/ uk ončenie
prijímacieho konania

Písomná
komunikácia/
Listinne doručené
podklady

Zápisnica o priebehu
prijímacieho konania
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §42 ods. 3
Vyhláška Úradu vlády SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach §16a ods. 2

Do prijímacieho
konania s a uchá dzači
neprihlásili

Zápisnica o priebehu
výberového konania

Konanie na obs adenie voľné ho
miesta nemalo prihlásených
uchádzačov

Sle dovať priebe h
výberových a prijímacích
konaní

Stav
výberového/
prijímacieho
konania?

Výberové kona nie us kutočnené/ uchádzač vy bratý
(Pominul dôvod na obsadenie miesta, podnet na
zrušenie v ýberového konania, zrušené m iesto Zm luva uzatvorená, s ľub ne zložený/ termín nástupu
nenastal)
Vyhlásiť z ánik dôvodu na
obs adenie/ zruš enie
štá tnozam estna necké ho
miesta

Pra covnoprávny vzťa h/ iný
prá vny vz ťah vz nikol/ je
zmenený

Uchádzači neprihlásení/ nes pĺňajú
podmienky výberového konania/
nez účastnili sa/ neúspešní,

Výberové konanie
neúspešné

Zásielka adresátovi
doručená

Víťa z vyhlásený

Výberové konanie
úspešne ukonče né

Oznámiť písom ne/ Vrátiť
listinne doručené podklady
uchádzačom vý berov ého
konania

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok
Zásielku je potrebné
odoslať

Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe §173
Odstúpiť od zm luvy o
pra covnoprávnom vz ťahu?

Áno

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej kontroly

Odstúpiť od zm luvy o
pra covno-právnom vz ťahu
Dôvod na obsadenie
štá tnozam estna necké ho
miesta zanikol

Nie

Odstúpenie od zmluvy o
pra covnoprávnom vz ťahu
nebude realizované

Uchádzač z evidencie
uchádzačov vyradený

Štá tnozam estnaneck é
mie sto je zrušené

Spä ťvzatie žiadosti o prijatie ,
informácia o úm rtí uchádzača

Oznámiť zánik dôvodu
obs adenia/ zruš enie
štá tnozam estna necké ho
mie sta účastník om
výberového konania

Vyradiť uchádza ča z
evidencie uchádzačov

Podnet na zruše nie vý berov ého
konania doruče ný

BP_SM_180_Príjem zásielok

Písomná komunikácia/
Listinne doručené
podklady

Zákon č. 55/2017 Z. z. o
štátnej službe §42 ods. 4

Spä ťvzatie žiadosti, úmrtie uchádz ača

Dôv od na obsadenie v oľného
miesta pominul

Záznam o zániku dôvodu na
obs adenie/ zruš enie
štá tnozam estna necké ho
miesta

Výberové konanie je
zrušené

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov
zamestnanca a dokumentov
sociálneho zabe zpeče nia

