
 (vzor) 

PLÁN ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA 
 

Štátny zamestnanec:  

(titul, meno, priezvisko) 

 

Odbor štátnej služby:   

Funkcia:   

Organizačný útvar:  

Deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru:  

Trvanie adaptačného vzdelávania do:   

Plán adaptačného vzdelávania vypracoval: 

Mentor:  

(titul, meno, priezvisko) 

 

Dátum a podpis: 

 

Plán adaptačného vzdelávania schválil: 

Vedúci štátny zamestnanec: 

(titul, meno, priezvisko) 

 

Dátum a podpis: 

 

Na vedomie: 

Osobný úrad:  

(titul, meno, priezvisko) 

 

Dátum a podpis: 

Štátny zamestnanec: 

(titul, meno, priezvisko) 

 

Dátum a podpis: 

 



I. VSTUPNÉ ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE 

Témy vzdelávania Konkrétne témy 

vzdelávania 

Forma 

vzdelávacej 

aktivity 

(kód 

formy*) 

Plánovaný 

rozsah 

vzdelávacej 

aktivity  

(v dňoch,  

v hodinách) 

Dátum 

absolvovania 

vzdelávacej 

aktivity  

Odborný garant  

(lektor, vedúci štátny 

zamestnanec, mentor) 

(titul, meno, 

priezvisko, podpis) 

POVINNÉ  

Informačné systémy 

služobného úradu 
     

Úlohy a postavenie 

služobného úradu 

a príslušného 

organizačného útvaru 

     

Vnútorné predpisy 

služobného úradu 
 

  

 

   

Podmienky 

vykonávania štátnej 

služby 

 

     

VOLITEĽNÉ  

      

 
* Kód formy vzdelávacej aktivity: 

1.     prednáška 
2.     konferencia 

3.     kurz 

4.     seminár 
5.     workshop 

6.     tréning 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  7.     inštruktáž 

  8.     koučing 

  9.     e-learning 
10.    webinár 

11.    samoštúdium 

12.    stáž 
13.    študijný pobyt  



II. PRIEBEŽNÉ ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE 

 

Témy vzdelávania 

 

 

 

 

Konkrétne 

témy 

vzdelávania 

Forma 

vzdelávacej 

aktivity 

(kód 

formy*) 

Plánovaný 

rozsah 

vzdelávacej 

aktivity 

(v dňoch,  

v hodinách) 

Dátum 

absolvovania 

vzdelávacej 

aktivity  

Odborný 

garant 

(lektor, 

vedúci štátny 

zamestnanec, 

mentor) 

(titul, meno, 

priezvisko, 

podpis) 

Predchádzajúce 

absolvované 

vzdelávanie 

(názov, termín) 

 

POVINNÉ 

Všeobecne záväzné 

právne predpisy 

súvisiace s výkonom 

štátnej služby  

      

Organizácia a činnosti 

štátnej správy 
      

Inštitúcie Európskej 

únie a fungovanie 

Európskej únie 

      

Všeobecne záväzné 

právne predpisy 

priamo súvisiace 

s výkonom štátnej 

služby na príslušnom 

štátnozamestnaneckom 

mieste 

      

VOLITEĽNÉ 

       

 

* Kód formy vzdelávacej aktivity: 

1.     prednáška 

2.     konferencia 
3.     kurz 

4.     seminár 

5.     workshop 
6.     tréning 

 

  
 

  7.     inštruktáž 

  8.     koučing 
  9.     e-learning 

10.    webinár 

11.    samoštúdium 
12.    stáž 

13.    študijný pobyt  

 

Slovné vyhodnotenie priebehu adaptačného vzdelávania mentorom: 

 
................................................................................................................... ...................................... 

                         Dátum a podpis mentora 

 

S vyhodnotením priebehu adaptačného vzdelávania boli oboznámení: 

 

Štátny zamestnanec:   ............................................................                               ............................      

                                                                                                                                Dátum a podpis 

 

Vedúci štátny zamestnanec:  ..................................................                               ........................... 

                                                                                                                                 Dátum a podpis 
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