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1516.

Podľa článku 192 bod 3 Zákona o zamestnancoch v autonómnych pokra-
jinách a jednotkách lokálnej samosprávy (vestník Službeni glasnik RS číslo 
21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - iní zákon, 95/18 - iní zákon 86/19 - iní 
zákon, 157/20 - iní zákon a 123/21 - iní zákon) a čl. 35 a 36 odsek 1 Pokrajin-
ského parlamentného uznesenia o Pokrajinskej vláde (Úradný vestník APV 
číslo 37/14) Pokrajinská vláda na zasadnutí 14. decembra 2022 vyniesla

POKRAJINSKÚ VYHLÁŠKU 
O ZMENÁCH A DOPLNENIACH 
POKRAJINSKEJ VYHLÁŠKE O 

ODBORNOM ZDOKONAĽOVANÍ 
O USCHOPŇOVANÍ ÚRADNÍKOV 

V POKRAJINSKÝCH ORGÁNOCH SPRÁVY
A ODBORNÝCH SLUŽBÁCH 

POKRAJINSKEJ VLÁDY

Článok 1

V Pokrajinskej vyhláške o odbornom zdokonaľovaní a uschopňovaní 
úradníkov v pokrajinských orgánoch správy a odborných službách Pokra-
jinskej vlády (Úradný vestník APV číslo: 12/2019 ) v článku 7 odsek 1 slo-
vá: „a výška finančných prostriedkov na odbornú prípravu“ sa vypúšťajú.

Článok 2

Článok 8 sa mení a znie takto:

„Článok 8

Všeobecný vzdelávací program sa uskutočňuje pre sústavný odbor-
ný vývin úradníkov a úradníkom umožňuje získať nové alebo zdoko-
naliť existujúce odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešný 
výkon na pracovnom mieste. 

Všeobecný program školenia zahŕňa oblasti odborného zdokonaľo-
vania a tematické celky, ktoré sú spoločné pre všetky alebo väčšinu 
pokrajinských orgánov správy.“ 

Článok 3

Článok 11 sa mení a znie takto:

„Článok 11 

Povinné prvky programu školenia sú: 

1) oblasť odborného zdokonaľovania;
2) názov programu školenia; 
3) kompetencie, k rozvoju ktorých vzdelávací program prispie-

va;
4) opis programu a tematických celkov; 
5) cieľ programu;
6) cieľová skupina, pre ktorú je program určený. “.

Článok 4

Článok 16 sa mení a znie takto:

„Článok 16 

Programy odborného vzdelávania pre úradníkov spravidla realizujú 
osoby zapísané v Stálom zozname školiteľov a iných poskytovateľov 
vzdelávania pod vedením Národnej akadémie pre verejnú správu, za-
mestnanci verejnej správy s praxou v týchto zamestnaniach, vysoko-
školskí profesori, ako aj odborníci v oblastiach dôležitých pre prácu 
verejnej správy (ďalej: realizátori).

Realizátorov programu vyberá a najíma orgán, ktorý realizuje 
program profesionálneho rozvoja. “.

Článok 5

V článku 18 po odseku 1 sa pridáva odsek 2, ktorý znie:

Základným kritériom hodnotenia programu je číselné hodnotenie, 
vyjadrené na stupnici od 1 do 5, a to: 

1) známka 1 (neuspokojuje) – udeľuje sa pre program, ktorý 
nedosahuje zamýšľané účinky alebo primerané očakáva-
nia; 

2) známka 2 (uspokojuje) – udeľuje sa pre program, ktorý čias-
točne dosahuje zamýšľané účinky alebo primerané očakáva-
nia; 

3) známka 3 (dobrý) – udeľuje sa pre program, ktorý v plnej 
miere dosahuje zamýšľané účinky alebo primerané očakáva-
nia; 



Strana 1884 - Čislo 53 ÚRADNÝ VESTNÍK APV 14. decembra 2022.

4) známka 4 (veľmi dobrý) – udeľuje sa pre programu, ktorý nad-
priemerne presahuje zamýšľané účinky alebo primerané oča-
kávania;

5) známka 5 (výnimočný) – udeľuje sa pre program, čo výrazne 
presahuje zamýšľané účinky alebo rozumné očakávania.

Článok 6

Toto nariadenia nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení v 
Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 151-12/2019-01
Nový Sad 14. decembra 2022

Predseda
Pokrajinskej vlády

Igor Mirović

Poznámka:

V tomto Úradnom vestníku APV sa neuverejňuje Osobitná a Oznamovacia časť, v súlade s článkom 5 odsek 2 Pokrajin-
ského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV č. 54/14 a 29/17).
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

1516. Pokrajinská vyhláška o zmenách a doplneniach Pokrajin-
skej vyhláške odbornom zdokonaľovaní a uschopňovaní 
úradníkov v pokrajinských orgánoch správy a odborných 
službách Pokrajinskej vlády

 OSOBITNÁ ČASŤ

VÝBOR PRE ADMINISTRATÍVNE A MANDÁTOVÉ 
OTÁZKY ZHROMAŽDENIA APV

1517. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta generál-
neho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny

POKRAJINSKÁ VLÁDA

1518. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom 
Výročnému programu hospodárenia VVP Vode Vojvodi-
ne Nový Sad na rok 2022;

1519. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Cenníku ulovenej divi-
ny a služieb v poľovníctve v lovnom roku 2023/2024;

1520. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Cenníku bažantov; 
1521. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Uzneseniu Správnej 

rady Vedeckého inštitútu potravinárskych technológií v 
Novom Sade;

1522. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho podtajomní-
ka v Pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, predpisov, 
správy a národnostných menšín – národnostných spolo-
čenstiev;

1523. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho podtajomníka Po-
krajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a 
národnostných menšín – národnostných spoločenstiev;

1524. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie člena Dozornej rady 
Vydavateľského ústavu Forum – Forum Könyvkiadó In-
tézet, Nový Sade;

1525. Rozhodnutie o menovaní členov Dozornej rady Vyda-
vateľského ústavu Forum – Forum Könyvkiadó Intézet, 
Nový Sade;

1526. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov Do-
zornej rady Všeobecnej nemocnice Senta, Senta;

1527. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Dozornej 
rady Všeobecnej nemocnice Senta, Senta;

1528. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Všeobecnej nemocnice Senta, Senta;

1529. Rozhodnutie o menovaní a členov Správnej rady 
Všeobecnej nemocnice Senta, Senta;

1530. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho riaditeľa 
Domu zdravia Dr. Boško Vrebalov, Zreňanin;

1531. Rozhodnutie o menovaní úradujúceho riaditeľa Domu 
zdravia Dr. Boško Vrebalov, Zreňanin;

1532. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho riaditeľa In-
štitútu pre onkológiu Vojvodiny;

1533. Rozhodnutie o menovaní riaditeľa Inštitútu pre onkológiu 
Vojvodiny;

1534. Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o zriadení Odbornej 
komisie pre poskytnutie mienky k prideleniu sociálnej 
pomoci;

1535. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie člena Správnej rady 
Gerontologického centra Nový Sad v Novom Sade;

1536. Rozhodnutie o menovaní člena Správnej rady Gerontolo-
gického centra Nový Sad v Novom Sade ;

1537. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Pravidlám o zmene a 
doplnení Pravidiel o organizácii a systematizácii pracov-
ných miest Gerontologického centra Kikinda v Kikinde;

1538. Rozhodnutie o použití finančných prostriedkov z bežnej 
rozpočtovej rezervy č. 401-3/2022-198;

1539. Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o používaní pro-
striedkov bežnej rozpočtovej rezervy číslo: 401-73/2022-
13;

1540. Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o používaní pro-
striedkov bežnej rozpočtovej rezervy číslo: 401-73/2022-
29; 

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

1541. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie stáleho súdneho pre-
kladateľa pre nemecký jazyk;

1542. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nice Biológia 3 pre tretí ročník gymnázia prírodoved-
no-matematického smeru do slovenského jazyka a písma;

1543. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učebni-
ce Filozofia 4, pre štvrtý ročník strednej školy do chorvát-
skeho jazyka a písma;

OZNAMOVACIA ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ENERGETIKY, 
STAVEBNÍCTVA A DOPRAVY

1544. Uznesenie o zmene Verejného súbehu o pridelenie nená-
vratných prostriedkov na financovanie a spolufinancova-
nie projektov mimovládnych organizácií a neziskových 
inštitúcií v roku 2022, na zlepšenie poznatkov detí v 
predškolských ustanovizniach, ako aj žiakov základných 
a stredných škôl na území Autonómnej pokrajiny Vojvo-
diny o efektívnom využívaní energie.
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