
BP_RR_062_Prijatie
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Zmluva na prevod správy
majetku odoslaná
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Zásielku je potrebné
odoslať

Prevziať zásielk u na
odoslanie  od odosiela teľa

Pripraviť zásielk u na
odoslanie

Elektronický dokument
je potrebné odoslať v

listinnej podobe

Vytlačiť e lektronický
dokument do podoby
listinného rovnopisu

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 
410/2015 Z.z. o podrobnostiach 
výkonu správy registratúry 
orgánov verejnej moci a o tvorbe 
spisu §15 ods. 2

Podať fyz ické zá sielky Zaevidov ať dátum
odoslania fyzickej

zásielky

Poskytov ateľ zá sielkových
služ ieb pripravený na  prevzatie

zásielok
Zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových
službách §31 
V prípade diplomatickej pošty 
náležitosti podľa Vyhlášky ministra 
č. 157/1964 Zb. o Viedenskom 
dohovore o diplomatických 
stykoch, článok 27

Informov ať poskytov ateľa
zás ielkov ých služieb o

pripravených zásielkachLehota na informovanie
poskytov ateľa

zás ielkov ých služieb
uplynula

Zaevidov ať doručenie
fyzických zásielok

Fyzická zásielka je
doručená

Fyzická zásielka nie je
doručená

Potvrdenie o
prevzatí

fyzických
zásielok

Potvrdenie o doručení
doporučených

fyzických zásielok

Žia dosť o
podanie
fyzických
zásielok

Odoslať e lektronickú
zásielku

Zaevidov ať odoslanie
elektronickej zásielky

Zaevidov ať doručenie
eletkronickej zásielky

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) §29-33

Elektronická zásielka môže byť podaná aj cez 
UPVS - Slovensko.sk

Evidencia pomocou elektronickej doručenky
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) §30, §32 
ods. 5, 6

Odoslať internú zásielku Zaevidov ať odoslanie
internej zásielky

Interné
zásielky sú

podané

Zaevidov ať doručenie
internej zásielky

Interná zásielka
je doručená

Interná zásielka nie
je doručená

BP_SM_175_Havarijné
situácie a úrazy

Ponuka na prevzatie
prebytočného majetk u

odoslaná

Poistná udalosť
nahlásená poisťovni

BP_SM_020_Obstaranie
majetku

BP_SM_170_Riešenie
škodových uda lostí

Návrh zmluvy
zaslanýBP_SM_040_Prevod

správy majetku

Úverovať poštovné

BP_RR_050_Zúčtovanie
fina nčných vzťa hov so

štá tnym rozpočtom

BP_RR_080_Príjem žia dostí na
poskytnutie dotácie / grantu /

príspevku

BP_RR_140_Prijímanie
dotácií / grantov /

príspevkov

BP_RR_110_Za loženie
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

BP_RR_120_Zmena
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

BP_RR_130_Zrušenie
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

Elektronická zásielka
je doručená

Elektornická zásielka
nie  je doručená

Fyzické zásielky sú
podané

BP_SM_010_Tvorba a
úprava vnútorných predpisov

správy majetku

BP_RR_060_Poskytnutie
úveru, pôžičky,  návra tnej

fina nčnej výpomoci

BP_LZ_210_Spracovanie
šta tistický ch vý kazov

ľudských zdrojov

BP_RR_033_Vykonanie
fina nčnej kontroly na

mieste

BP_MH_080_Výdaj
materiálu zo skladu

BP_MH_060_Objednávanie

BP_MH_062_Reklamácia

BP_MH_130_Reklamácia od
odberateľa

Výkaz o odpade
pripravený

BP_SM_140_Za bezpečenie
odvozu a likvidácie odpadu

Podnet podaný

Podnet na súdne
konanie bol podaný

BP_SM_200_Priprava
Investicii

BP_SM_210_Riadenie
investície

BP_SM_220_Preberanie
investície

Vznik záväzku / prijatie
faktúry

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

BP_RR_010_Zostavovanie
rozpočtu - kapitola

BP_RR_012_Zostavovanie
rozpočtu - RO/PO

BP_RR_032_Vykonanie
administratívnej finančnej

kontroly

BP_RR_061_Štá tny
záv erečný účet

BP_RR_090_Schvaľov anie
žiadostí na posk ytnutie

dotácie / grantu / príspevku

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

BP_RR_100_Zúčtovanie
dotácie / grantu /

príspevku

BP_RR_001_Tvorba a
úprava vnútorných

predpisov

BP_MH_001_Tvorba a úprava
vnútorných predpisov

materiálového hospodárstva

BP_LZ_010_Vytvorenie/aktualizácia
vnútorný ch predpisov  ľudsk ých

zdrojov

BP_LZ_080_Výberové
konanie na obsadenie

voľ ného miesta

BP_LZ_075_Monitorovanie
a riadenie výberových/

prijímacích konaní

BP_LZ_085_Výberové/Prijímacie
konanie na obsadenie  voľného

miesta ozbrojených a záchranných
zborov, vojakov a horskej

záchrannej služby

BP_LZ_110_Vydávanie
potvrdení na základe
externého podnetu

BP_LZ_170_Disciplinárne
konanie

BP_LZ_190_Skončenie a zá nik
pra covnoprávneho vzťahu a  iných

prá vnych vzťahov

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov

zamestnanca a dokumentov
sociálneho zabezpečenia

BP_LZ_260_Plánovanie
dochádzky

BP_LZ_310_Úhrada
záv äzkov  voči

zamestna ncom a inštitúciám

BP_LZ_320_Spracovanie
žiadosti a  ročné
zúčtovanie dane

BP_LZ_330_Poskytnutie
náhrady/ dávky

sociálneho zabezpečenia

BP_LZ_300_Spracovanie
miezd, odvodov a daní

Fyzická
zásielka

Interná
zásielka

Nedoručená
elektronická zásielka

Nedoručená interná
zásielka

Doručená  interná
zásielka

Obyčajné fyzick é zásielky

Elektronická
zásielka

Doručená
elektronická zásielka

Nedoručená fyz ická zásielka

Interné zásielky s
potvrdením o

doručení

Doporučené fyz ické zásielky  a
zásielky do vlastných rúk

Obyčajné interné
zásielky

Doručená  fyzick á zásielka


