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Písomne vyrozumieť
uchádzača o vý sledku

výberového/ prijímacieho
konania

Vyž iadať výpis/  odpis  z
registra trestov

Žia dosť o zaradenie do
výberového/

prijímacieho konania

Výpis registra
trestov

Odpis registra
trestov

Žia dosť o výpis/
odpis registra

trestov

Vyhlásiť v ýberové/
prijímacie konanie v

ma sovok omunikačný ch
prostriedkoch
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Vyk onať informatívny
pohovor

Preveriť ovláda nie štá tneho
jazyka

Predvolať uchádzača na
vykonanie informatívneho

pohovoru

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Slovenskej republiky a Železničnej polície §15 ods. 2
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §20 ods. 2

Posúdiť zdravotnú
spôsobilosť

Preveriť fyzickú zdatnosť

Zrealizov ať
psychodiagnostické

vyšetrenie

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej 
stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície §14a ods. 1
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §87 ods. 4

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície §14a ods. 2
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §17 ods. 3
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §19 ods. 2
Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave §8 ods. 8
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §86 ods. 1-3

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a 
Železničnej polície §14a ods. 3
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §20 ods. 6
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §19 ods. 4,  §18 
ods. 7
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §86 ods. 2, ods. 5

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a 
Železničnej polície §14a ods. 4
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §17 ods. 4, §20 ods. 6
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §19 ods. 3,  §18 
ods. 7
Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave §8 ods. 9
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §86 ods. 2, ods. 4

Vyhodnotiť a zv erejniť
výsledky výberového/
prijímacieho konania

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polície §33d ods. 2,4, §33i ods. 2,4
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §87 ods. 5, ods. 9

Zápisnica o priebehu
výberového/ prijímacieho

konania

Výsledky výberového/
prijímacieho konania

Podklady pre výberové/prijímacie
konanie na obsadenie  voľného

miesta pripravené

Písomný záznam z
informatívneho

pohovoru

Termín
informatívneho
pohovoru nastal

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 
republiky a Železničnej polície §33b ods. 1, §33g ods. 1
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §18 ods. 3-4, 
§66 ods. 4
Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave §8 ods. 3
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §87 ods. 3

Psychofyziologiké
vyšetrenie?

Zrealizov ať
psychofyziologické

vyšetrenie

Zaevidov ať žiadosť o
zaradenie do výberového/

prijímacieho konania

Výpis/ odpis z
registra trestov

doručený

Zákon č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície §14 ods. 2
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §16 ods. 6
Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave §8 ods. 7
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §84 ods. 3

Vyhodnotiť bezúhonnosť
uchádzača

Určiť termín preverenia
spôsobilostí/ pozvať

uchádzačov
Termín preverenia
spôsobilostí nastal

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 
republiky a Železničnej polície §14a ods. 5
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §85

Rozhodnutie o prijatí do
služobného pomeru

Zamietnutie žia dosti o
prijatie do služobného

pomeru

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície §15 ods. 7
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §20 ods. 8
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §19 ods. 5
Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave §8 ods. 10
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §87 ods. 8-9

Rozhodnutie o prijatí
do služobného

pomeru vydané

Vyhodnotiť splnenie
predpokla dov a  požia daviek

výberového/ prijímacieho
konania

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej 
stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície §33b ods. 4, §
33g ods. 4

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a 
Železničnej polície §33b ods. 4, §33g ods. 4

Predložiť kandidátov na
uchádzačov výboru pre

obranu a bezpečnosť NR SR

Kandidáti na uchádza čov vý boru
pre obranu a bezpečnosť

predložení

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 
republiky a Železničnej polície §33e ods. 1,  §33j ods. 1

Zaevidov ať uchádzača do
evidencie  uchádzačov  o
prijatie do služobného

pomeru Uchádzač zaevidovaný do evidencie
uchádzačov o prijatie do služobného

pomeru

Evidencia  uchádzačov  o
prijatie do služobného

pomeru
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore 
§20 ods. 9

Preveriť v šeobecné a
odborné vedomosti,

schopnosti a osobnostné
vlastnosti

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §87 ods. 4

BP_LZ_070_Príprava
obsadenia voľného miesta

BP_SM_180_Príjem zásielok

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pra covnoprávneho vzťahu a

iný ch prá vnych vzťahov

Zverejniť životopisy
uchádzačov a dátum a
miesto výberového/
prijímacieho konania

Do prijímacieho
konania sa uchá dzači

neprihlásili

BP_LZ_075_Monitorovanie
a riadenie výberových/

prijímacích konaní

Spĺňa predpokla dy a
pož iadav ky výberového/

prijímacieho konania?

Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej 
stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície §33b ods. 5, §33g 
ods. 5

Zásielka adresátovi
doručená

Zásielku je potrebné
odoslať

Áno

Fyz ická zdatnosť

Rozhodnutie o prijatí
do služobného
pomeru

Psychodiagnostické/
psychofyzilogické
vyšetrenie

Zaradenie do evidencie

Pozvánka na
informatívny
pohovor

Uchádzač nespĺňa predpoklady/ požiada vky
výberového/ prijímacieho konania

Štá tny jazyk

Overenie
bezúhonnosti

Uchádzači na policajného
prezidenta/ riaditeľa
inšpečnej služby

Výberové konanie policajného
prezidenta/ riaditeľa úradu inšpek čnej
služby

Áno

Nie

Bez  uchádzačov

Pozvánka na
preverenie
spôsobilostí

Informatívny
pohovor

Nie

Ostatné

Vyrozumenie uchádza ča o v ýsledku
výberového/ prijímacieho konania

Zdravotná
spôsobilosť

Duchovná  služba

Vedomosti/ schopnosti/
vlastnosti


