
BP
_L

Z_
17

0_
D

is
ci

pl
in

ár
ne

 k
on

an
ie

Re
gi

st
ra

tú
ra

W
eb

ov
é 

sí
dl

o 
or

ga
ni

zá
ci

e

Porušenie  služobnej
disciplíny identifikované

Podnet na disciplinárne
konanie priamym

nadriadeným podaný

Písomne oznámiť
disciplinárny návrh/ podnet

Komisiu na preskúmanie
disciplinárneho podnetu

potrebné zriadiť

Zria diť komisiu na
preskúmanie disciplinárneho

návrhu alebo podnetu

Vyzvať na  vyjadrenie  k veci
porušenia  služobnej

disciplíny / Upov edomiť o
začatí discipliná rneho

konania

Preskúma ť/ prešetriť
disciplinárny návrh/ podnet

Doručiť vy kona teľné
rozhodnutie o disciplinárnom

návrhu/ podnete

Záznam o postupe a priebehu
preskúma nia porušenia služobnej

disciplíny

Porušená  služobná
diciplína/ udelená

disciplinárna odmena?

Vydať upozornenie na
porušenie  služobnej
disciplíny/ udelenie

disciplinárnej odmeny

Písomne upovedomiť
zamestna nca o neporušení

služobnej disciplíny

Upozornenie/Rozhodnutie na
porušenie  služobnej disciplíny

vydané

Zamestnanec
záv ažným spôsobom

porušil disciplínu

Opakova né menej zá važné
porušenie  pracovnej disciplíny

nastalo

Služobná  disciplína
nebola porušená

Menej zá važné porušenie
pracovnej disciplíny nastalo

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §119 ods.
1, 4

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §120

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 §50, §60
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §130
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §210
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §83 ods. 2, §84
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §118 ods. 8, 9
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §136

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 §56 ods. 1
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §123
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch 
prokuratúry §200 ods. 1
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §79 ods. 2
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §142
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §118 ods. 5, 6
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §131 ods. 1

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 §56 ods. 1
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §122
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch 
prokuratúry §199 ods. 1
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §79 ods. 2
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §118 ods. 4
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov  §142 
ods. 1

Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu SR č. 500/2019 Z. z. § 54 
ods. 1

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §192 ods. 1, 3, 4
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §79 ods. 1
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §118 ods. 2

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 §235
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §120 ods. 1, 3, 4, §132
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §196, §213
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §140
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov  §141 ods. 3
Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave §25 ods. 3
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §118 ods. 3
Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky §27 ods. 2
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §283

Výsledok disciplinárneho
konania má dopad na

odmeňov anie zamestnanca

BP_LZ_160_Odmeňovanie
zamestnancov

Zásielku je potrebné
odoslať

Vyhlásiť rozhodnutie o
uložení disciplinárneho

opatrenia/ disciplinárnej
odmeny

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 §60
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich  §129 ods. 7

Rozhodnutie o uložení
disciplinárneho

opatrenia

Náv rh na  začatie
disciplinárneho

konania

Návrh na obnovu
disciplinárneho
konania podaný

Anonymizovať disciplinárne
rozhodnutie

Zverejniť disciplinárne
rozhodnutie

Disciplinárne rozhodnutie
zverejnené

Zákon č. 153/2001 Z. z. o 
prokuratúre §55m ods. 3

Zákon č. 153/2001 Z. z. o 
prokuratúre §55m ods. 2, 4

Prehľad o disciplinárnych
odmenách a disciplinárnych

opatreniach

Zaevidov ať výs ledok
disciplinárneho konania

Termín pre spresnenie/
doplnenie majetkového

priznania uplynul

BP_LZ_180_Príjem a
vyhodnotenie majetkového

priznania

BP_SM_175_Havarijné
situácie a úrazy

Havarijná situácia /
úraz spôsobené
zamestnancom

BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pra covnoprávneho vzťahu a

iný ch prá vnych vzťahov

Zamestna nec závažným
spôsobom porušil disciplínu -

pre loženie

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 §62
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore § 84
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §136

BP_LZ_190_Skončenie a
zánik pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch

vzťahov

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov

zamestnanca a dokumentov
sociálneho zabezpečenia

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Informov ať zamestna nca o
porušení pracov nej
disciplíny/ udelení

disciplinárnej odmeny

Výsledok disciplinárneho konania
zaevidovaný

BP_SM_180_Príjem zásielok

Zásielka adresátovi
doručená

Záv ažné porušenie -
pre loženie

Áno, príslušník/
vojak/ sudca

Nie

Zverejniť disciplinárne
rozhodnutie

Vyzvať na  vyjadrenie/ upov edomiť o
začatí discipliná rneho konania

Externý podnet

Menej zá važne opakovane

Odmeňov anie

Áno, štátny
zamestnanec

Záv ažné porušenie

Osobný spis/ iná
evidencia

Bez výzvy na vyjadrenie/
upovedomenia

Písomné doručenie

Menej zá važne, bez opakov ania

Discipliná rna odmena / porušenie
služobnej disciplíny

Áno, ostatní


