Reg ister úspešných absolventov
Ministerstvo spravodlivosti
Registratúra

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 132/2017 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných
štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým
konaním §3 ods. 1-2
Udelený súhlas s obsadením
voľ ného š tátnozames tnane ckého
miesta?

Vyž iadať súhlas na
obs adenie voľného
štá tnozam estna necké ho
miesta

Evidencia uchádzačov o prijatie
do služobného pomeru

BP_ LZ_070_Príprava obsadenia v oľného mies ta

BP_LZ_020_Systemizácia
pracovných/
štá tnozam estna necký ch
miest

Pož iadav ka na obsadenie pracovného /
štá tnozam estna necké ho m iesta / iné
druhy pracovného pomeru / práce na
dohodu

BP_ SM_120_Za bezpe čenie
údržby, opravy a revízií
majetku

Nie

Roz hodnutie obsadení voľné ho
štá tnozam estna necké ho m iesta
doručené

Áno

Voľ né štá tnoza mestnaneck é
miesto nebude obsadené
Uchádzač v evidencii uchádzačov o prija tie do
služ obného pom eru, pracov noprá vny vz ťah
ukončený v skúšobne j dobe a ďalší úspe šný
uchádzač existuje

Pož iadav ka na
obs adenie voľného
miesta

Vym enov ať uchádzača z
evidencie uchádzačov o prijatie
do služobného pomeru

Voľ né štá tnoza mestnaneck é mies to na
súde mim o dočasnej š tátne j služby
Systemizované miesto
potrebné obsadiť

Podklady pre obsadenie
voľ ného m iesta bez
výberového konania

BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pra covnoprávneho vz ťahu a
iný ch prá vnych vzťahov

Nie
Schváliť pravidlá
výberového konania

Finančné prostriedky
vyčlenené?

Podklady pre
výberové
konanie

Uchádzač/ úspe šný
uchádzač v evidencii
neexistuje
Zae vidov ať pož iadavk u na
obs adenie voľného m iesta

Pripraviť postup a podklady
pre obsadenie v oľného
miesta
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 §15 ods. 1
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §20 ods. 1

Nie

Áno

BP_ RR_035_Finančná
kontrola
Nie

Nie

Zásielka adresátovi
doručená

Výberové konanie
monitorované

Vydať pokyn na realiz áciu
výberu zamestnanca

Podklady pre výberové konanie na
obs adenie voľného m iesta s ú pripravené

Štá tna služba - prijíma cie konanie

Ma teriál / služba /
investícia / cenina
dodaná

Podklady pre výberové/prijímacie
konanie na obs adenie voľné ho m iesta
pripravené

Evidencia žiadostí o prijatie
do služobného pomeru
Mim o štá tnej služby

Podklady pre obsadenie voľ ného miesta
bez legislatívne určených pravidie l
pripravené

Prijať a za evidovať žia dosť o
prijatie do služobného/
pracovného pomeru

Voľ né miesto nebude
obsadzované
Žia dosť o zaradenie do
reg istra úspešných
absolventov

Prijať a za evidovať žia dosť o
zradenie do registra
úspešných absolventov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej
službe §9a (1.2.2022)

BP_LZ_075_Monitorovanie
a riadenie výberových/
prijímacích konaní

Štá tna služba - výberové
konanie, sudcovia, prokurátori

Pravidlá výberového
konania je potrebné
schváliť?

Áno

Zadať pož iadav ku na nákup
služ ieb pre obsa denie
voľ ného m iesta
BP_SM_180_Príjem zásielok

Pravidlá výberového
konania schválené?

Áno

Áno

Služby pre obsa denie voľné ho
mie sta obstarať?

BP_ MH_061_Príjem s lužby /
investície / ceniny /
materiálu do priamej
spotreby

Žia dosť o prijatie do
služ obného pom eru

BP_SM_200_Priprava
Investicii

BP_SM_080_Inventarizácia
majetku

Zákon č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied §8 ods. 7 písm. m

Dopyt po materiáli / s lužbe /
investícii / cenine zadaný

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o mate riál / s lužbu /
investíciu / ceninu

BP_LZ_080_Výberové
konanie na obsadenie
voľ ného m iesta

BP_LZ_085_Výberové/Prijímacie
konanie na obs adenie voľné ho
miesta ozbrojených a
záchranných zborov, vojakov a
horskej zá chrannej služby

BP_LZ_090_Obsadzovanie
voľ ného m iesta bez
leg islatívne urče ných
pravidiel

