Registratúra

Plán dovoleniek
vypracovaný
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 §64‐§68, §156
Zákon č. 385/2000 Z .z. o sudcoch a prísediacich §39, §55
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §32, §37,
§41, §91
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §88‐§95, §164‐§165, §170
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §85‐§90, §97 ods.1, §101
ods. 1, §102ah
Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti §11
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §102, §103
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §98‐§99
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §137‐§141, §230

BP_LZ_260_Plánovanie dochádzky

BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pracovnoprávneho vzťahu a
iných právnych vzťahov

Cestovný príkaz na pracovnú/
zahraničnú pracovnú cestu
schválený

BP_LZ_130_Zabezpečenie
dočasného vyslania
zamestnanca

Osobné
doručenie
odmietnutia?

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 §79‐§83, §191
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §16 ods. 4 ‐ ods. 5, §59, §61
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
§24, §64 ‐ §68, §70 ‐ §72
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §136‐§140
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §54, §95
Zákon č.281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §116‐§119
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §102‐§103
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §153, §156 ‐ §157, §257

BP_LZ_270_Vyslanie na
pracovnú cestu/ zahraničnú
pracovnú cestu

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §103 ods. 3
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §157 ods. 3

Nie
Služobné voľno
neschválené

Neprítomnosť pri
dočasnom vyslaní ‐
sťahovanie

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok
Zásielku je potrebné
odoslať

Plánovanie
neprítomnosti
Naplánovať neprítomnosť na
pracovisku

Dochádzka zamestnanca
plánovaná

Rozvrhnúť pracovný/
služobný čas
Dochádzka zamestnanca
deaktivovaná

Oboznámiť zamestnancov s
rozvrhnutím pracovného
času

Zamietnutá neprítomnosť

Akceptovať/ schváliť
neprítomnosť na pracovisku

Neprítomnosť na
pracovisku je
zamietnutá

Zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky §7‐§8
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 §70‐§77, §81, §152‐§155
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §45‐§49, §58, §60
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §87, §45‐§54, §69, §87‐§89
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §106, §166, §141 ‐ §143
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §93, §102ad ‐ §102 af, § 96
Zákon č.281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §107‐§112
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §100
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §144 ‐ §151, §154‐§155, §226‐§229

Dochádzka
spracovaná

Termín pre plánovanie
pracovného času nastal

Odmietnutie
osobne
doručené

Písomne odmietnuť čerpanie
služobného voľna

Čas na plánovanie
neprítomnosti nastal

BP_LZ_190_Skončenie a
zánik pracovnoprávneho
vzťahu a iných právnych
vzťahov

Áno

Doručiť odmietnutie
čerpania služobného voľna

Služobný výkon, Služobná
pohotovosť, Nadčasy,
Náhradné voľno, Odvolanie z
dovolenky

Potvrdená neprítomnosť

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 §69
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §40
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §38‐§40, §55
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §94‐§98, §111
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §91‐§92
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §104‐§106
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §141‐§143

Nariadenie prítomnosti/
neprítomnosti potrebné
prerokovať so zástupcami
zamestnancov?

Nariadiť/ dohodnúť služobný
výkon/ nadčasy/ pohotovosť/
náhradné voľno?

Nie

Áno

BP_RR_035_Finančná
kontrola

Áno

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §94 ods. 2, §111 ods. 1,2

Neprítomnosť na pracovisku
potvrdená

Nie

Prerokovať prítomnosť/
neprítomnosť na pracovisku
so zástupcami
zamestnancov

Nariadiť prítomnosti/
neprítomnosti na pracovisku
Prítomnosť/ neprítomnosť na pracpvisku
nariadené/ dohodnuté

Služobný výkon/ nadčasy/ pohotovosť/
náhradné voľno/ odvolanie z dovolenky
nebudú nariadené/ dohodnuté

BP_LZ_250_Evidencia
dochádzky

