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Oboznámiť zamestna nca s
plánom/ programom

ada ptačného vzdeláv ania

Zaevidov ať úča sť
zamestnanca na

vzdelávacej aktivite/
podujatí

Rea lizova ť adaptačné
vzdelávanie zamestnanca

Zaevidov ať zamestna ncom
absolvovanú vzdelávaciu

aktivitu/ podujatie Vzdelávanie zamestnanca je
zrealizované

Úča sť na vzdelá vacej
aktivite/podujatí je

požadova ná

Zamestnanec absolvoval
vzdelávaciu aktivitu/

podujatie

Vydať rozkaz/ Uzatvoriť
dohodu o zvyšovaní

kvalifikácie

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 §142b ods. 1
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §37 ods. 3
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §155 ods. 1
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §98 ods. 6
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §165 ods. 2

Žia dosť o zvyšovanie kvalifikácie je
zamestna ncom predložená

Posúdiť žiadosť o zvyšovanie
kvalifikácie

Žia dosť na zvyšovanie
kvalifikácie v súlade s

potrebami?

Žia dosť o zvyšovanie
kvalifikácie je odmietnutá

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §163 ods. 10

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §154 ods. 1
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §163 ods. 2
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch §51 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 §142a ods. 5
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §37 ods. 3
Zákon č. 154/2001 Z .z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §82 ods. 3
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §98 ods. 6
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §36 ods. 1-2
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §165 ods. 2
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §215 ods. 5

Prihlásiť zamestnanca  na
vzdelávaciu aktivitu

Evidencia
vzdelávania

Identifikovať vzdeláv aciu
aktivitu/podujatie

Vzdelávaca aktivita/
podujatie zaevidované?

Zaevidov ať/ zrušiť
vzdelávaciu aktivitu/

podujatie Vzdelávacia
aktivita/podujatie je

zamietnuté

Zadať pož iadav ku na
objednanie vzdelávacej

aktivity/ podujatia

Informov ať zamestna nca o
rea lizova ní/ zrušení

vzdelávacej aktivity/
podujatia

Zaevidov ať priebežné
výs ledky  zvyšovania

kvalifikácie Zvy šovanie
kvalifikácie
ukončené?

Výs ledky  skúšok zo
zvy šovania kva lifikácie

doručené

Potvrdenie o absolvovaní
vzdelávania zaevidované

Prideliť nového mentora pre
ada ptačné vzdelávanie

zamestnanca

Výk on činnosti s
príplatkom

začatý/uk ončený

Zákon č. 55/2017 Z. z. o 
štátnej službe §165 ods. 8Potvrdenie o druhu

študijného prog ramu a
dĺžk e trva nia štúdia

Dohoda o
zvy šovaní
kvalifikácie

Vzdelávacia aktivita na
vnútorné predpisy je

identifikovaná

BP_LZ_160_Odmeňovanie
zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov je
naplánované

Dopyt po materiáli / s lužbe /
investícii / cenine zadaný

Ma teriál / služba /
investícia / cenina

dodaná

Personálny rozkaz

Rozhodnutie o súhlase so
zvý šením kvalifikácie

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 §142c ods. 2, 3
Zákon č. 385/2000 Z .z. o sudcoch a prísediacich §35 ods. 2, §36 ods.1
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §154 ods.3
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §98 ods.1
Zákon č. 578/2004 Z .z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve §42 ods. 3
Zákon č. 579/2004 Z. z.  o záchrannej zdravotnej službe §4
Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách 
krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky §5
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §37
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §217 ods. 2, 3
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §161 ods. 2, §162 ods. 1-2
Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch §
42 ods. 2, 3

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §164 ods. 9

Zaevidov ať pridelenie
nového mentora pre

ada ptačné vzdelávanie
zamestnanca

BP_LZ_220_Plánovanie
vzdelávania zamestnancov

BP_LZ_010_Vytvorenie/aktualizácia
vnútorný ch predpisov  ľudsk ých

zdrojov

BP_LZ_240_Vyhodnotenie
vzdelávania zamestnancov

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov

zamestnanca a dokumentov
sociálneho zabezpečenia

Schválená dohoda o
zvy šovaní kvalifikácie?

Dohoda o zvyšovaní k valifik ácie
neschválená

BP_SM_010_Tvorba a
úprava vnútorných

predpisov správy majetku

BP_LZ_130_Zabezpečenie
dočasného vyslania

zamestnanca
Príprava zamestnanca/
iný ch osôb na dočasné

vyslanie

BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pra covnoprávneho vzťahu a

iný ch prá vnych vzťahov
Pra covnoprávny vzťa h/ iný

prá vny vzťah vznikol/  je
zmenený

BP_LZ_190_Skončenie a
zánik pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch

vzťahov
Ada ptačné vzdelávanie z

dôv odu ukočenia
pra covnoprávneho vzťahu

ukončené

BP_RR_035_Finančná
kontrola

BP_MH_061_Príjem s lužby /
investície / ceniny /
materiálu do priamej

spotreby

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o materiál / s lužbu /

investíciu / ceninu

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej kontroly

Prideliť mentora  k
zamestnancovi

BP_LZ_270_Vyslanie na
pra covnú cestu/ zahra ničnú

pracovnú cestuVyslanie na pracovnú cestu pre
vzdelávaciu aktivitu/ podujatie

potrebné

Rozhodnúť o vhodnosti
ukončenia adaptačného

vzdelávania

Preveriť znalosti
zamestna nca sk úšobnou

komisiou

Protokol o ukončení
ada ptačného vzdeláv ania

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch §
52 ods. 1-5

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch §52 ods. 1-2

Program adapta čného
vzdelávania

Plá n adaptačného vzdeláva nia
štá tneho zamestnanca

Vzdelávacia aktivita/
podujatie zrušené

BP_MH_001_Tvorba a
úprava vnútorných

predpisov materiálového
hospodárstva

Dohoda o zvyšovaní
kvalifikácie uzatvorená

BP_LZ_120_BOZP
zamestnanca

Zamestnanca je
potrebné pravidelne

preškoliť z BOZP

BP_RR_001_Tvorba a
úprava vnútorných

predpisov

Vzdeláva cia ak tivita zrušená

Ukončiť bez skúšobnej komisie

Áno
Zvy šovanie
kvalifikácie

Pridelenie nového
mentora potrebné

Áno

Nie

Áno, bez dohody o zv yšova ní kva lifikácie

Neodporučiť uk ončenie

Áno, s dohodou o
zvy šovaní kvalifikácie

Ukončiť so skúšobnou komisiou

Áno

Externá vzdelávacia
aktivita/ podujatie

Vyslanie na
pracovnú cestu

Nie

Nie

Interná vzdelávacia
aktivita/ podujatie

Nie


