Národný bezpečnostný úrad
Sociálna poisťovňa
Zdravotná poisť ovňa
Registratúra

Kra jina vy slania požaduje
prihlásenie zamestnanca

Prihlásiť z amestnanca /
sprevádzajúce osoby v
krajine vyslania

Formulár A1

Sociálne poistenie

Pož iadať o upla tnenie
inštitútu v yslania
zam estna nca do zahraničia

Oznámenie zam estná vateľ a o
poistencoch pri zmene platiteľa
poistného na verejné zdravotné
poistenie

Formulár S1

Zdravotné poistenie
Odhlásiť z ames tnanca zo
zdravotne j pois ťovne

Zabezpečiť zdra votné
poistenie v zahraničí

Žia dosť o
sprevádzanie
Žia dosť o vykonanie
bez pečnostnej previe rky
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností §10-§16

Dohoda o zmene
štá tnozam estna necké ho
pom eru prelože ním

Osv edčenie na
Osv edčenie na
oboznamovanie sa s
oboznamovanie sa s
utajovanými
uta jovaný mi sk utočnosťam i
skutočnosťami
získané?

Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe §16 ods. 1

Áno

Bez pečnostná previerka

Dohoda o
vyslaní

Zabezpečiť bezpečnos tnú
previerku

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

Pripraviť podkla dy pre
vyslanie zamestnanca
Zabezpečiť doča sné
vyslanie

Žia dosť o
sprevádzanie
doručená

Nie

Nie
Oboznám iť zam estna nca s
priebehom vyslania

Zrušiť vys lanie z ames tnanca
Ubytovanie
zabezpečené
organizáciou

Áno

Skompletovať doklady pre
dočasné v yslanie
zamestnanca

Dočasné vyslanie
zamestnanca do
zahraničia je
zabezpečené

Vyslanie zamestnanca
zrušené
Zabezpečiť uby tovanie
zamestnanca

Zae vidov ať spre vádza júce
osoby

Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon
práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej
republiky §4 ods. 4

BP_ MH_061_Príjem s lužby /
investície / ceniny /
materiálu do priamej
spotreby

Ma teriál / služba /
investícia / cenina
dodaná

Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe §5 ods. 2, §16 ods. 1

BP_ LZ_130_Zabezpečenie dočasného v yslania zamestnanca

Materiál
a výstroj
Zabezpečiť materiál a
výstroj

Doprava
zabezpečená
organizáciou

Zabezpečiť dopravu
zamestnanca

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o mate riál / s lužbu /
investíciu / ceninu

Dopyt po materiáli /
služ be / investícii /
cenine zadaný
Kom erčné poistenie
zabezpečené
organizáciou

Zabezpečiť kom erčné
poistenie zamestnanca
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe §15b
ods. 4

Sťa hovanie
zabezpečené
organizáciou
Zabezpečiť sťahovanie
zamestnanca

BP_LZ_260_Plánovanie
dochádzky
Neprítom nosť pri
dočasnom vysla ní sťa hovanie
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe §15b ods. 1-2
Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v
aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky §5
ods. 1
Príprava
zamestnancov
Zabezpečiť prípravu
zamestnanca

BP_LZ_230_Vzdelávanie
zamestnancov

Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe §16 ods. 2

Príprava
iných osôb

Príprava zamestnanca/
iný ch osôb na dočasné
vyslanie

Zabezpečiť prípravu iných
osôb
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 §109 ods. 6
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme §22 ods. 4
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §169
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §148 ods. 8
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov §183 ods. 5

Návratný
preddavok
BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Zabezpečiť posk ytnutie
návratného preddavku na
dočasné v yslanie

Hotovosť

BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

Preddavok na náhrady na
pra covnú/ zahraničnú pracovnú
Bankovým ces tu/ vy slanie požadovaný
prevodom
mimo mzdy

Návratný preddavok na
dočasné v yslanie v cudzej
me ne je požadovaný

BP_ UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch záväzkov

Vznik záväzku /
prijatie faktúry
Úhrada cez mzdu

Vyplatenie návratného
pre ddavk u v m zde požadov ané
Pohľadáv ka voči
zamestnancom

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a spracovanie
miezd, odvodov a daní

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu
Vznik a prevzatie
správy pohľadá vky

Nas taviť param etre v yslania
zamestnanca

BP_ LZ_280_Vy účtova nie a
vyhodnotenie pracovných
cies t/ zahraničných
pracovných ciest

