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Zásady systemizácie
zamestnaneckých miest

sú vydané

Pripraviť návrh systemizáciePripraviť podkla dy na
zostavenie systemizácie

Prerokov ať podklady na
zostavenie systemizácie s

odborovým orgánom

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a 
Železničnej polície §225 ods. 2 písm. a
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §159 ods. 1 písm. d
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §273 ods. 2 písm. a

Oznámiť systemizáciu
štá tnozamestna necký ch

miest

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §23 ods. 1, ods. 4

Vyhláška Úradu vlády SR č. 505/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii 
štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o 
minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu §5

Zaevidov ať zmenu
systemizácie a

charakteristiku pracovného
miesta

Potrebné prerok ovať podkla dy k
systemizácii s odborovým

orgánom?

Nav rhnúť priebeh
org anizačnej zmeny

Schváliť priebeh
org anizačnej zmeny

Termín pre spustenie
org anizačnej zmeny nastal

Org aniza čná zmena je
zrealizovaná

Vyž iadať podkla dy na
zostavenie systemizácie

Systemizované miesto
potrebné obsadiť

Charakteristika
systemizovaného miesta

zadefinovaná

BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pra covnoprávneho vzťahu a

iný ch prá vnych vzťahov

BP_LZ_070_Príprava
obsadenia voľného miesta

Zaevidov ať systemizá ciu do
registra

štá tnozamestna necký ch
miest Zmena systemizácie do registra

štá tnozamestna necký ch miest
odoslaná

Termín pre oznámenie
systemizácie nastal

Systemizácia
štá tnozamestna necký ch

miest oznámená

Návrh systemizácie odoslaný
zria ďovateľovi

Počet štá tnozamestna necký ch
miest a miest a bsolventov určený

správcom rozpočtovej kapitoly

BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia kmeňový ch

údajov
Zmena systemizácie s

dopadom na nastavenie
kontrolingu

BP_RR_012_Zostavovanie
rozpočtu - RO/PO

BP_RR_020_Rozpočtové
opatrenia

BP_MH_030_Z aloženie /
úprava kmeňov ého
záznamu materiálu /

služby / tovaru

Číse lníky informačných
systémov správy majetku

sú upravené

Kmeňový  zázna m ma teriálu /
služby / tovaru založený /

zmenený

Kmeňové údaje
kontrolingu pripravené

Úprava vnútorných predpisov
ľudských zdrojov vyža duje

org anizačnú zmenu

BP_LZ_010_Vytvorenie/aktualizácia
vnútorný ch predpisov  ľudsk ých

zdrojov

Zmena systemizácie s
dopadom na vnútorné

predpisy

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a 
Železničnej polície §5 ods. 1-2
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §15 ods. 1-2
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §11 ods. 1-2
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §23 ods. 1, 4
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §74

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania 
počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania 
zamestnaneckých miest na súdy §3-15
Vyhláška Úradu vlády SR č. 505/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste 
vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o 
oznamovacej povinnosti služobného úradu §2, §3, §4

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §23 ods. 4 
(01.02.2022)

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §24

Zmena záväzného
uka zovateľa v priebehu rok a

Nie

Zmena záväzného
uka zovateľa pri plánovaní
rozpočtu - PO

Áno
Nie je potrebné schválenie zo strany
rozpočtu/  odoslanie zriaďov ateľov i


