Úrad práce
Zdravotná poisť ovňa
Úra d sociálneho zabezpečenia
Sociálna poisťovňa
Reg ister fyzický ch osôb v športe
Register profesionálnych vojakov
Register profesionálnych vojakov s
ukončený m služobný m pomerom
Reg ister identifikačnej databázy
Reg ister z ames tnancov vys okých škôl
Register pedagogických zamestnancov,
odborných zamestnancov a ďalších
zamestna ncov škôl a školsk ých za riadení
Reg ister š tátnych zamestna ncov
Registratúra

BP_SM_180_Príjem zásielok
Zásielka adresátovi
doručená

Žia dosť o prepustenie
doručená
Žia dosť o
prepustenie

Žia dosť o uvoľnenie z o
služ obného pom eru
doručená
Vzdanie sa
funkcie
zaevidované
Ukončenie pracovnoprá vneho vzťahu
dohodou požadované

Žia dosť o uvoľnenie z o
služ obného pom eru

Odchod do
dôchodku
pož adova ný

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 §191 ods. 1-3
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §19
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §16
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §61 ods. 1, §67, §70
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §61
Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave §12 ods. 4
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe §40 ods. 1
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §257 ods. 1

Vzdanie sa
funkcie

Výpoveď zo strany
zam estna nca doručená

Oznámenie o ukonče ní
pra covnoprávneho vz ťahu v
skúšobne j dobe doručené

Oznámenie o okamžitom
skončení pracov ného
pom eru doruče né

Dohodnutie
skončenia
pracovnoprávneho
pomeru

Nie
Pre skúma ť dôv ody
zam estna nca pre ukončenie
pra covnoprávneho vz ťahu

Spĺňa dôv ody
na skonče nie?

BP_ RR_035_Finančná
kontrola
Áno

Nie

Nie

Ok amžité
ukončenie?

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 §190
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §72
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §81
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §256

Pra covnoprávny vzťa h v
skúšobne j dobe ukončiť

Pre diskutovať s pôsob
ukončenia
pra covnoprávneho vz ťahu

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej kontroly

Uza tvoriť dohodu/ vy dať
rozhodnutie/ rozkaz o
prepustení/
uvoľnení/ skončení/zá niku
pra covnoprávneho vz ťahu

BP_MH_070_Príjem
materiálu na sklad
Priradené vybavenie
je potrebné vrá tiť na
sklad

Spôsob ukonče nia
pracovnoprávneho
vzťahu?

Ada ptačné vzde lávanie z dôvodu
ukočenia pracovnoprá vneho
vzťahu uk ončené

Pripraviť oznám enie o
ukončení pracovnoprá vneho
vzťahu v skúšobnej dobe

Pož iadav ka na
vrátenie majetku

Zákon č. 55/2017 Z. z. o
štátnej službe §164 ods. 7

BP_LZ_230_Vzdelávanie
zamestnancov

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku

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 §199 ods. 1
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §75 ods. 2
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §65-§66
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §89
Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave §12 ods. 9
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §86 ods. 1
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §268

Vypočítať nákla dy zo
vzdelávania

3 dni pred
ukončením v
skúšobne j dobe

Zamestnanec zdravotne
nespôsobilý na výkon
posudzovanej práce

Oznámenie o sk ončení
štá tnozam estna necké ho
pomeru na základe zákona
Rozhodnutie o
prepustení

Dohoda
Určiť spôs ob skončenia
pra covnoprávneho vz ťahu
Výpoveď ,
prepustenie

BP_LZ_240_Vyhodnotenie
vzdelávania zamestnancov

Výpoveď
Áno
BP_ RR_035_Finančná
kontrola
Skončenie pracovnoprávne ho
vzťahu na zákla de zák ona

Pripraviť v ýpov eď/ ná vrh/
rozhodnutie o prepustení/
oznámenie o sk ončení
pra covnoprávneho vz ťahu
na základe zákona

Vyž iadať súhlas Úradu práce
s vý pove ďou
Je nutné v yžiadať súhlas
úradu práce s prepustením
zam estna nca so ZŤP?

Odhlásiť z ames tnanca zo
zdravotne j pois ťovne

Áno

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení §231 ods. 1 písm. b

Služobný
posudok

Potvrdenie o
zda niteľných
príjmoch

Zákonné
potvrdenia

Výpoveď zame stnancovi so
ZŤP nebude ude lená

Reg istračný
list fyzickej
osoby

Sociálna poisťov ňa/ úrad
sociálneho zabe zpeče nia
Odhlásiť z ames tnanca zo
sociálnej poisťovne/ úradu
sociálneho zabe zpeče nia

Potvrdenie o
štá tnej službe

Nie
Rozhodnutie
úradu práce
doručené

Zdravotná
poisťovňa

Potvrdenie o
zamestnaní

Pripraviť potvrdenie o
zda niteľných príjmoch pre
pozostalých

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §244
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §75 ods. 2, §223 ods. 6
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §66 ods. 1
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §89 ods. 3
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §86 ods. 1
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §268 ods. 2

Súhlas
udelený?

Personálny
rozkaz

Oznámenie
zam estná vateľ a o
poistencoch pri zmene
pla titeľa poistné ho na
verejné zdravotné
poistenie

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení §24 písm. c

Zamestnanec zomrel/ prehlásený za
mŕtveho

Dôv od sk ončenia
pra covnoprávneho vz ťahu
nastal/prepustenie/zánik
služ obného pom eru
pož adova né

Zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov §12, §
16 ods. 1, §20, §22a
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §21
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §125
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §76-§76a
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §83, §84
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §270

Platná písomná dohoda o vzdelávaní

BP_LZ_120_BOZP
zamestnanca

BP_ LZ_190_Skončenie a zá nik pra covnoprávneho v zťahu a iných práv nych v zťahov

Zabezpečiť vrátenie
vybavenia zamestnanca

Iné

Áno

Oznámenie o sk ončení v
skúšobne j dobe

Zamestnanec má
priradené vybavenie
Dohoda o skončení
štá tnozam estna necké ho
pomeru

Ukončenie v
skúšobne j dobe ?

Áno
Potvrdiť prevza tie
dok umentu na ukončenie
pra covnoprávneho vz ťahu a
zaradiť do regis tratúry

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 §191 ods. 7
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce §60
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe §38-§39
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §72 ods. 2

Nes úhlas s ukončením
pracovno-právneho
vzťahu vy jadrený

Vyjadriť nesúhla s s
oka mžitý m skončením
pra covnoprávneho vz ťahu

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe
profesionálnych vojakov §61 ods. 4
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §269

Pripraviť potvrdenie o
štá tnej službe/ služobnom
pomere/ zamestnaní

Vydať zam estnancov i/
pozostalým výstupné
dokumenty

Zm eniť stav
pracovnoprávneho/ iného
prá vneho vzťahu v ev idencii

Zamestnanec v
registri
zamestnancov

Vyradiť za mestnanca z
registra zamestnancov
Zamestnanec z
poisťovní odhlá sený

Nie
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §66

BP_LZ_150_Hodnotenie
zamestnancov
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 §193 ods.
1
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce §61 ods.1,2
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore §60
Zákon č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §83, §84, §91 ods.1 písm. c
Zákon č. 378/2015 Z.z. o dobrovoľnej vojenskej príprave §12 ods. 1, 5
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe §40 ods. 4, §42 ods. 3
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §73 ods.1,2 §82 ods. 7
Zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe §259, §260

Neuspokojivé výsledky v
opakovanom hodnotení
dosiahnuté

Opakova né me nej zá važné
porušenie pracovnej disciplíny
nastalo
BP_LZ_170_Disciplinárne
konanie
Zam estna nec z ávažným
spôsobom porušil disciplínu

Zamestnanec
právoplatne odsúdený
pre úmys elný trestný čin

Nie
Áno

Oznámenie o okamžitom
skončení pracov ného pome ru

Pre rokov ať so
zástupcami
zamestnancov?

Pripraviť a doručiť písomnú
žiadosť na prerokovanie
ukončenia pracovnoprá vneho vzťahu

Pre rokov ať ukončenie
pracovného pomeru so
zástupcami zamestnancov

Doručiť dokume nt o
skončení pracov noprá vneho
vzťahu za mestnancov i

Nie

Osobne/
poš tou
Štá tny za mestnanec Zrušenie miesta alebo
nie je možné trv alé
pre loženie?

Posudok

Žia dosť o
pre šetrenie
výpovede
podaná?

Nie
Určiť spôs ob skončenia
pra covnoprávneho vz ťahu
po závažnom porušení
pracovnej disciplíny

Áno

Ok amžité
skončenie ?

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Pripraviť okamž ité
ukončenie pracovnoprá vneho vzťahu

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §70
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe §42 ods. 3
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §80

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §74

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 §225
ods. 2 pism. c
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §74
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §273 ods. 2 písm. c

5 dní po
výpovedi

Doručenie
poš tou

Pripraviť s lužobný/ pracovný
posudok

Áno

Dochádzka

BP_LZ_260_Plánovanie
dochádzky
Dochádzka zamestnanca
deaktivovaná

Nie
Žia dosť o vydanie
služ obného/ pra covné ho
pos udku doruče ná

Áno

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Existuje dôvod na odvolanie
výpovede?

Zásielku je
potrebné
odoslať

Nie

Roz hodnúť o ďa lšom
postupe vo výpovedi
štá tnemu zame stnancovi
Odporúča nie z
pre šetrenia výpovede
doručené

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

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 §199 ods. 1
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §75 ods. 1
Zákon č. 315/2001 Z .z. o Hasičskom a záchrannom zbore §65
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §89 ods. 1-2
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §85
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §268 ods. 1

BP_ MH_051_Ukonče nie
zmluvy

Príkazná zmluva, autorská zmluva, zmluva na
základe obchodného práva

Ma teriál / služba /
investícia / cenina
dodaná
Pre dčasne ukončená príkaz ná zm luva, a utorsk á
zmluva, zmluva na základe obchodného práva

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a spracovanie
miezd, odvodov a daní
Pra covnoprávny vzťa h so
zamestnancom/ iný právny
vzťah ukončený
Priame individuálne náklady zo
vzdelávania

Zm luvný vzťah
ukončený

Vznik a prevzatie správy
pohľadáv ky

Áno
Oznámenie
zam estná vateľ a/užív ateľsk ého
zam estná vateľ a

Nie

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

Písomný
súhlas
získaný?

Získ ať pís omný súhlas s
odvolaním výpovede
Pre loženie zam estnanca na iný
služ obný úrad

Odvolanie
výpovede

Nie

Mimo §87
ods. 1
BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej kontroly

Odvolanie z funkcie

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

Áno

Cudzí štátny
prís lušník

Áno
Áno

Odvolať v ýpove ď
zamestnancovi

Nie

Ukončenie iného ako
pracovnoprávneho
vzťahu požadov ané

Odvolať v ýpove ď
zam estná vateľ om z
iných dôvodov

Odvolanie výpovede
zam estna ncom / späťvzatie
žiadosti o prepustenie doručené

Roz hodnúť o súhlase s
odvolaním výpovede
zamestnancom

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 §191 ods. 4, 5
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §61 ods. 4
Zákon č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §98 ods.1 písm. b
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe §40 ods. 3
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §73 ods. 5
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §257 ods. 4, 5

Informácia o sk ončení zame stnania
cudzieho štátne ho príslušnik a
poskytnutá

Zákon č. 5/2004 Z.z. o
službách zamestnanosti §
23b ods. 2

Odvolanie výpovede
doručené

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §61 ods. 4
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe §40 ods. 3
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §73 ods. 5

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej kontroly

Pos kytnúť informáciu o
skončení zames tnania
cudzieho štátne ho
prís lušník a Ústrediu práce,
sociálnych vecí a rodiny

Doručiť odvolanie výpovede

Odvolať v ýpove ď
zamestnancovi?

Zamestnanec zomrel/ je
pre hlásený za m ŕtveho

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Zamestnanec
ako dodá vateľ
Áno

Dea ktivovať za mestnanca
ako dodá vateľa
Zam estna nec a ko dodávate ľ
deaktivovaný

Nie

Súhlas s odvolaním
výpovede
zamestnancom?

Doručiť za mietnutie
odvolania výpovede
zamestnancom

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 §191 ods.6
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §257 ods.6

Zrušenie
prístupu do
priestorov

BP_ SM_150_Za bezpe čenie
prístupu do priestorov

Používate ľ pries toru bol
zmenený

