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REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKA  
DO VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SAP SUCCESSFACTORS,  

ktoré sa realizujú v rámci projektu spoločnosti B - W - T plus, s.r.o., vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) - poskytnutím nenávratného finančného príspevku (NFP). 

 

 

Názov projektu:  Zvyšovanie kompetencií zamestnancov v oblasti SAP SuccessFactors 
Kód ITMS2014+:   312011M222    Operačný program:  Ľudské zdroje   Prioritná os:  Vzdelávanie 
Aktivita projektu č.1:  Tvorba a realizácia vzdelávacích programov v oblasti SAP SuccessFactors 

 
 
 

Registračné údaje účastníka!:  
 

Meno:   ............................................. 

Priezvisko:   ............................................. 

Rodné číslo (SK): ............................................. 

 

e-mail * : .......................................................... 

Tel. *: .......................................................... 

Trvalý pobyt: 1   .................................................... 

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

 

1) Zamestnanecké postavenie1: 

 Zamestnanec osoby, ktoré dovŕšili vek 15 rokov, vykonávajú prácu za mzdu -  vrátane SZČO  
 a osôb na materskej/rodičovskej dovolenke a osoby v podporovanom zamestnaní; 

(Za SZČO sú považovaní aj pomáhajúci členovia rodiny - pracujúci členovia rodiny, ktorí 
nedostávajú mzdu, sa považujú za zamestnané osoby, ak svojou prácou priamo prispievajú k 
prevádzke podnikateľského podniku, farmy alebo praxe, ktorú vlastní alebo prevádzkuje 
príbuzná osoba, ktorá je členom tej istej domácnosti.) 

Zamestnávateľ: *    ............................................................................................................. 

Pracovná pozícia: * ............................................................................................................. 

Miesto výkonu práce: .........................................................................   (povinný údaj) 1 

 Neaktívna osoba I. osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú nezamestnané  
(„neaktívne osoby“ v zmysle § 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti -  študujúci, 
účastníci odbornej prípravy, dôchodcovia, osoby ktoré zanechali podnikanie, osoby s trvalým 
zdravotným postihnutím, osoby trvale v domácnosti, osoby na rodičovskej dovolenke, ak po 
skončení zákonnej rodičovskej dovolenky nie sú zamestnané ani registrované na úrade práce, 
prípadne ďalšie.) 

 

Sídlo školy (ak relevantné): ..........................................................................   (povinný údaj) 1 

 

 

!  Povinnosť predkladania informácií o účastníkoch projektu na MŠVVaŠ (sprostredkovateľský orgán OPĽZ) vyplýva Prijímateľovi NFP z nariadenia o 
ESF (v zmysle § 47 Zákona 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – EŠIF) 

* Nepovinný údaj  
1  Do vzdelávacích programov môžu byť zapojené len osoby z oprávneného územia SR, t.j.: 

a) osoby s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja (týka sa nezamestnaných osôb a osôb do 25 rokov); 
b) študenti nad 25 rokov – ak je sídlo školy mimo Bratislavského kraja;    
c) zamestnanci – ak je sídlo zamestnávateľa, resp. miesto výkonu práce  mimo Bratislavského kraja; 



Formulár pre zápis účastníkov na školenia SAP SuccessFactors 

„Vstup účastníka do projektu“  

B - W - T plus, s. r. o., Ružová dolina 16648/8, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 31 377 637, tel.: + 421 949 506 241, e-mail: info@bwtplus.sk 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 7451/B  

Strana 2 z 2 

 

 Neaktívna osoba II. ktorá nie je zamestnaná ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy  
(neaktívne osoby, okrem študujúcich osôb a účastníkov odbornej prípravy.  
Ide o podskupinu kategórie „Neaktívna osoba I.“)  

 Nezamestnaný  osoby registrované na úradoch práce; 
 („uchádzač o zamestnanie“ v zmysle § 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  - sú 

bez práce, sú k dispozícii pre prácu a aktívne prácu hľadajú / vrátane osôb na rodičovskej 
dovolenke) 

 Dlhodobo nezamestnaný  osoby registrované na úradoch práce súvisle nezamestnaní viac ako 12 mesiacov;  
príp. menej ako 25 roční nezamestnaní viac ako 6 mesiacov) 

 

2) Znevýhodnenie2:  
 Žiadne 
 Zdravotne postihnutý/á ** 
 Migrant (osoba s cudzím pôvodom) alebo osoba patriaca do menšiny (vrátane marginalizovaných komunít) ** 

 Iné **   
 

3) Vzdelanie podľa ISCED: 
 ISCED 1 – Primárne vzdelávanie    (1. stupeň ZŠ) 
 ISCED 2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie  (2. stupeň ZŠ alebo  1.-4. ročník 8-ročných stredných škôl) 
 ISCED 3 – Vyššie sekundárne vzdelávanie   (učilištia, stredné školy) 
 ISCED 4 – Postsekundárne vzdelávanie   (pomaturitné - kvalifikačné, inovačné, zdokonaľovacie) 
 ISCED 5 – Vyššie odborné vzdelávanie   (pomaturitné - s absolventským diplomom, napr. konzervatória) 
 ISCED 6 – Bakalárske alebo ekvivalentné    (1. stupeň VŠ)  
 ISCED 7 – Magisterské alebo ekvivalentné   (2. stupeň VŠ)  
 ISCED 8 – Doktorandské alebo ekvivalentné (3. stupeň VŠ)  
 Nezaradené

 

4) Registrácia na vzdelávací program SAP SuccessFactors3: 
 01. Employee Central (Zamestnanecká centrála) 
 02. Recruiting (Nábor) 
 03. Onboarding (Hladký nástup do spoločnosti) 
 04. Performance & Goals (Výkon a ciele) 
 05. Compensation (Odmena) 
 06. Succession & Development (Nástupníctvo a rozvoj) 
 07. Learning (Vzdelávanie) 
 08. SAP Jam (Sociálna sieť) 
 09. Workforce Planning (Plánovanie pracovných síl) 
 10. Workforce Analytics & Reporting (Analytika a reporting pracovnej sily) 

 
Ja, podpísaný účastník čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie sú úplné a pravdivé. 

 

 
V ............................., dňa ............................   ............................................................... 

podpis účastníka 
 

2 Môžete označiť  viacero možností. 
3 Označte jeden vybraný modul, na ktorý sa registrujete. 
** Citlivý údaj / nepovinný 


