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Vyhodnotiť vzdelávanie
zamestnancov

Vypracov ať hodnotiacu
správu o vzdelávaní

Vyhodnotiť nák lady na
vzdelávanie zamestnanca

Nák lady na vzdelávanie vyššie
ako stanovená suma?

Vyhodnotiť individuálny plá n
vzdelávania zamestnanca

Upozorniť zamestnanca na
pov innosť zotrv ať v
pracovnom pomere

Súhlasí zamestnanec s
ďalším vzdeláv aním?

Uza tvoriť zmluv u o
vzdelávaní so

zamestnancom

Vzdelávanie
zamestnancov je

vyhodnotené

Zákon č. 55/2017 Z. z. o 
štátnej službe §164 ods. 4, 
5

Zákon č. 55/2017 Z. z. o 
štátnej službe §164 ods. 6

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §
164 ods. 6

Zákon č. 55/2017 Z. z. o 
štátnej službe §164 ods. 4

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §162 ods. 6

Vyhláška úradu vlády SR č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov §5 ods. 10

Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe §162 ods. 7

Termín pre
vyhodnotenie

vzdelávania nastal

Faktúra za vzdelávaciu
aktivitu zaúčtov aná

Zaevidov ať nák lady na
vzdelávanie zamestnanca

Zamestna nec neukončil
úspešne š túdium

Posúdiť za mestnanca  z
pohľadu rozhodnutia o

zvý šení k valifik ácie
Prípad hodný osobitného

zreteľa?

Odpustiť úhradu nákla dov
na zvýšenie kva lifikácie

Zadať pož iadav ku na úhradu
nák ladov  za zvý šenie

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. 3
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §38 ods. 2
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §83 ods. 2-3
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §155 ods. 6
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §98 ods. 10
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve §39b ods. 19-24
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §38
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §165 ods. 9-10
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §218

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 §143 ods. 4
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §38 ods. 4
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §165 ods. 9
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §218 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 §143 ods.1
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §165 ods. 9

Vyhodnotiť ada ptačné
vzdelávanie zamestnanca

Oboznámiť zamestna nca a
vedúceho zamestnanca s
výs ledka mi ada ptačného

vzdelávania

Zaradiť mentora  do
evidencie mentorov

Evidencia
mentorov

Nav rhnúť zamestnanca za
mentora

Menovať zamestnanca za
mentora

Termín pre vyhodnotenie
vzdelávania nastal

Zmluva o
kompetenčnom

vzdelávaní

Zmluva o vzdelávaní
uzatvorená

Vyhodnotiť vzdelávaciu
aktivitu/ podujatie

zamestnancom

Vyhláška úradu vlády SR č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov §5 ods. 6-7

Hodnotiaci
dotazník

Odborná skúšk a
štá tneho zamestnanca

je potrebná

Zložiť skúšku z a dapta čného
vzdelávania

Oznámiť výsledok odbornej
skúšky z adapta čného

vzdelávania zamestnancovi

Oznámenie o
výsledku odbornej

skúšky

Termín pre opakovanú
skúšku v adaptačnom

vzdelávaní uplynul

Zamestnanec
písomne požiadal o
opä tovné zloženie

skúšky

Výk on činnosti s
príplatkom

začatý/uk ončený

BP_LZ_160_Odmeňovanie
zamestnancov

Rozhodnutie
nadriadeného

Zákon č. 151/2010 Z. z. o 
zahraničnej službe §21 ods. 
1-3, ods. 7

Zákon č. 151/2010 Z. z. o 
zahraničnej službe §21 ods. 
4-6

Uza tvoriť zmluv u o
vzdelávaní?

Zmluva o vzdelávaní nebude
uzatvorená

BP_LZ_230_Vzdelávanie
zamestnancov

Vzdelávanie zamestnanca je
zrealizované

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov

zamestnanca a dokumentov
sociálneho zabezpečenia

BP_LZ_190_Skončenie a
zánik pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch

vzťahov

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej kontroly

Skončenie pracovnoprávneho
vzťahu na  zákla de zák ona

Prax na menovanie za
mentora dosiahnutá

Zamestnanec
preložený  do iného
služobného úra du

Pra covnoprávny vzťa h so
zamestnancom/ iný právny

vzťah ukončený

Vypočítať nákla dy na
zvý šenie kvalifikácie

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Zákon č. 55/2017 Z. z. o 
štátnej službe §163 ods. 6-8

Menovací dekrét
mentorovi odovzdaný

Náklady na vzdelávanie
vyčíslené

Vypracov ať
hodnotiacu správu?

Evidencia
vzdelávania

Vznik a prevzatie správy
pohľadáv ky

Rozhodnutie o odpustení
úhrady nákladov

Zamestna nec nepožia dal/
opakovane nevyhovel v
skúške z adapta čného
vzdelávania

Áno

Áno

Nie

Nie

Absolvované vzdelávanie
mentora

Áno

Áno
Áno

Neplatená vzdelávacia
aktivita/ podujatie

Nie

Zamestna nec nevyhovel v skúške z
ada ptačného vzdeláv ania

Nie

Nie

Áno

Platené vzdelávacia akvitita/
podujatie

Zamestna nec v yhovel v skúške z
ada ptačného vzdeláv ania

Ada ptačné vzdelávanie

Nie


