Nevyhnutná potreba
majetku

Škodová udalos ť je
evidovaná

Obstaranie náhradného
majetku

Pos údiť potrebu nahra diť
poš kodený / zničený
majetok

Ma jetok je poža dova ný

Poš kodený majetok /
aktivita nie sú poistené

Zae vidov ať škodovú
uda losť

BP_SM_020_Obstaranie
majetku

Škodový
zápis

Poš kodenie ma jetku
identifikované

Nahlásiť š kodov ú uda losť
zodpovednej osobe /
orgánu

Vznik škody je
potrebné sledov ať

BP_ SM_170_Riešenie škodových udalostí

Doklad o
odcudzení
majetku

Pos údiť poškodenie a vyčísliť
výš ku škody

Menovací
dekrét

Nahlásiť z ávažnú
hav áriu / udalosť

BP_SM_160_Vykazovanie
výkonov dopravných
prostriedkov

BP_MH_062_Reklamácia

BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

BP_SM_080_Inventarizácia
majetku

BP_MH_130_Reklamácia
od odbera teľa

Nahlásiť š kodov ú uda losť

Pos údenie škodovej
udalosti komisiou

Me novať škodovú
komisiu

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku

Poš kodený majetok /
aktivita sú poistené

Pos údenie škodovej
udalosti bez komisie

Pos kytnúť súčinnosť pri
rieš ení poistnej udalos ti

Poistná udalosť
nahlásená poisťovni

Spracova ť rozhodnutie
poisťovne o výš ke
poistného plnenia

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej
kontoroly

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Vznik a prevzatie
správy
pohľadáv ky

Zrá žka zo mzdy

Škoda bude
zosobnená
zamestnancovi
Podnet podaný

Zákon č. 160/2015 Z. z.Civilný sporový
poriadok §340

Škoda za vinená
zná mou treťou
osobou

Pre jednať spôsob náhrady
škody / iniciova ť pries tupkové
konanie / súdne konanie

Zákon č. 301/2005 Z.z. - Trestný poriadok;
§237-405a

Roz hodnutie doručené

Pos kytnúť súčinnosť pri
rieš ení udalosti

Trestné oznámenie na
nez náme ho páchateľ a
podané

Škoda spôsobe ná
neznámou osobou
Podať tre stné oznáme nie na
nez náme ho páchateľ a

Roz hodnúť o
vys poriadaní šk ody
Zákon č. 301/2005 Z.z. - Trestný poriadok
§62
Opraviť
majetok

Oprava š kody

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

BP_SM_180_Príjem
zásielok

Škoda za vinená
zamestnancom

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov §
166-§168

Pohľadáv ka ne bude
predpísaná

Iným spôsobom
Prepojenie na
účtovníctvo

Pre dložiť škodovú uda losť
na škodovú kom isiu

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 8.
časť, §177-222

Nie

Áno

Pre jednať so za mestnancom
spôsob vy sporia dania škody

BP_SM_175_Havarijné
situácie a úrazy

Vznik
pohľadáv ky?

Roz hodnúť o spôsobe
vys poriadania š kody

Poistná udalosť
uzatvorená

Zápisnica

Záv ažná havária /
uda losť nahláse ná

Rozhodnutie o
vys poriadaní šk ody

BP_ SM_120_Za bezpe čenie
údržby, opravy a revízií
majetku

Pos údiť opravu škody
Pož iadav ka na
opravu majetku
Vyradiť z evidencie
majetku

BP_ SM_070_Za bezpe čenie
likvidácie majetku
Pož iadav ka na
likvidáciu majetku

BP_LZ_200_Vedenie evidencie
personálnych a mzdových
dokumentov zamestnanca a
dok umentov sociálne ho zabezpečenia

