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Legislatíva je
zmenená

Posúdiť dopady  zmeny
legislatívy/ podnetu na

vnútorné predpisy ľudských
zdrojov

Má zmena legislatívy/ podnet
dopad na vnútorné predpisy

ľudských zdrojov?

Vnútorné predpisy pre  oblasť
ľudských zdrojov nebudú

upravené

Pripraviť návrh úpravy
vnútorných predpisov

ľudských zdrojov

Pripomienkova ť návrh
úpravy vnútorných

predpisov  ľudsk ých zdrojov

Schváliť návrh úpravy
vnútorných predpisov

ľudských zdrojov

Oboznámiť zamestna ncov s
vnútornými predpismi

ľudských zdrojov

Podnet na zmenu
vnútorných predpisov

ľudských zdrojov je
doručený

Vnútorný  predpis pre oblasť ľudsk ých zdrojov
obsahuje tému na prerokovanie so zástupcami

zamestnancov?

Prerokov ať vnútorný predpis
ľudských zdrojov so

zástupcami zamestnancov

Vnútorný predpis
ľudské zdroje

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §
252 ods. 1 písm. a
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §237 ods. 2
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §5 ods. 1 §169 ods.1  písm. a.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §159 ods. 1 písm. a

Upraviť číselník y
informačných systémov

ľudských zdrojov

Spracova ť príručky
informačných systémov

ľudských zdrojov

Kolektívna zmluva je
uzatvorená

Úprava vnútorných predpisov
ľudských zdrojov vyža duje

org anizačnú zmenu

Zamestnanci s novými/
upravenými vnútornými
predpismi oboznámení

Zadať pož iadav ku na úprav u
funkciona lít/ číselníkov
informačných systémov

ľudských zdrojov

Funkcionality/ číselník y
informačného systému

upravené

Zverejniť/  sprístupniť
vytvorené/ upravené

vnútorné predpisy ľudských
zdrojov

Pož iadav ka na archiv áciu
predchádzajúcej verzie vnútorných

predpisov vytvorená

Vzdelávacia aktivita na
vnútorné predpisy je

identifikovaná

BP_LZ_230_Vzdelávanie
zamestnancov

Zmena systemizácie s
dopadom na vnútorné

predpisy

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám §5 ods. 1 písm. a
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §73 ods. 2 písm. b
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §84 ods. 4
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci §7 ods. 1 písm. a
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §10 ods. 3
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §22 ods. 2-3
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii §2 ods. 3 písm. d

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii §16 ods. 2 písm. d §
17 ods. 8 písm. d

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii §18 ods. 7 písm. c

Doručiť vy dané vnútorné
predpisy

Zásielku je potrebné
odoslať

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii §
37 ods. 3

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej 
inštitúcii  §38 ods. 2-3

Odoslať email s  informáciou
o vytvorení / zmene

vnútorných predpisov
Email s informáciou o vytvorení /

zmene vnútorných predpisov
odoslaný

BP_LZ_020_Systemizácia
pracovných/

štá tnozamestna necký ch
miest

Úprava číselník ov má  dopad na
príručky informačného systému?

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o materiál / s lužbu /

investíciu / ceninuDopyt po materiáli /
službe / investícii / cenine

zadaný

Pož iadav ka na zmenu vnút.
predpisov  / kmeň. údajov /
číse lníkov  v iný ch obla stiach

BP_UC_020_Správa
účtového rozvrhu a
nastavení výkazov

Zákon č. 243/2017 Z. z. o 
verejnej výskumnej inštitúcii  §
16 ods. 2 písm. d

Vytvorené/ upravené vnútorné predpisy  ľudsk ých
zdrojov majú dopad na úpra vu funkcionalít/ číselníkov
informačného systému sprá vcom/ dodá vateľom
informačného systému

Nie

Nie

Pož iadav ka na organizačnú zmenu

Vytvorené/ upravené vnútorné predpisy
ľudských zdrojov majú dopa d na úpravu
číse lníkov  informačného systému

Osobné oboznámenie o
vytvorení/ zmene
vnútorného predpisu

Áno

Oboznámenie s vytvorením/
zmenou vnútorného predpisu na
školení

Informácia o vytvorení/ zmene
vnútorného predpisu emailom

Áno

Archivácia predchádzajúcej verzie
vnútorného predpisu

Zamestnancov potrebné s úpravou vnútorných predpisov
ľudských zdrojov oboznámiť/ sprís tupniť zriaď ovateľ ovi/
org anizácii v pôsobnosti zria ďovateľaNie

Áno

Vydané vnútorné predpisy je potrebné
doručiť za klada teľovi/  zriaď ovateľovi/
org anizácii v pôsobnosti zak ladateľa/
zria ďovateľa


