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Zmena legislatívy / metodických
usmernení pre oblasť správ y majetku

Posúdiť dopady  zmeny legis latívy  /
metodických usmernení / podnetu na

vnútorné predpisy správy majetku

Má zmena legislatívy / podnet dopad na
vnútorné predpisy správy majetku?

Pripraviť návrh vytvorenia a
úpravy vnútorných predpisov

správy majetku

Vnútorné predpisy správy
majetku nebudú upravené

Pripomienkova ť a vyhodnotiť náv rh
vytvorenia a úpravy vnútorných

predpisov správy majetku

Schváliť návrh v ytvorenia a
úpravy vnútorných predpisov

správy majetku

Upraviť číselník y informačných
systémov správy majetku

Oboznámiť zamestna ncov s  vnútornými
predpismi správy majetku a dopadmi na

informačný systém

Zamestnanci sú s vnútornými
predpismi správy majetku a

dopadmi na informačný systém
oboznámení

Vnútorný predpis

Spracova ť príručky
informačných systémov

správy majetku

Zadať pož iadav ku na  úprav u
funkciona lít informačných systémov

správy majetku

Funkcionality informa čného
systému sú upravené

Zverejniť vytvorené/ uprav ené
vnútorné predpisy správy majetku

Pož iadav ka na archiv áciu
predchádzajúcej verzie vnútorných

predpisov vytvorená

Vzdelávacia aktivita na
vnútorné predpisy je

identifikovaná

Podnet na vytvorenie / úpravu
vnútorných predpisov správy

ma jetku je doručený

BP_LZ_230_Vzdelávanie
zamestnancov

Vnútorné
predpisy sú

zaevidované

Zas lať oznámenie o v ydaní
vnútorného predpisu do

vestníka vlády SR

Doručiť vy dané vnútorné
predpisy zriaďovateľovi

Zásielku je
potrebné
odoslať

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Odoslať email s  informáciou o
vytvorení / zmene vnútorných

predpisov Email s informáciou o vytvorení /
zmene vnútorných predpisov

odoslaný

Dopyt po materiáli /
službe / investícii / cenine

zadaný

Ma teriál / služba / inv estícia /
cenina dodaná

Číse lník

Zadať pož iadav ku na  úprav u
externých číselníkov správcovi

informačného systému

Zákon č. 180/2013 Z. z. o 
organizácii miestnej 
štátnej správy §6 ods.1 

Doručiť vy dané vnútorné
predpisy podriadenej

organizácií

Môže ísť napr. o
- všeobecné resp. doplňujúce informácie, a pod.
- priame informovanie relevantných organizácií o
vzniknutej zmene (nie priame zaslanie predpisu)
- informovanie pracovníkov v danej oblasti (napr. o
zmene)

Zas lať požiadav ku na
úpravu informa čného

systému

Je pred schválením
potrebné vykonať
zák ladnú finančnú

kontrolu?

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontoroly

Dopyt po materiáli /
službe / investícii /

cenine zadaný

Ma teriál / služba /
investícia / cenina

dodaná

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o materiál / s lužbu /

investíciu / ceninu

BP_MH_061_Príjem s lužby  /
investície / ceniny / materiálu

do priamej spotreby

BP_SM_150_Za bezpečenie
prístupu do priestorov

ZFK sa vykonáva napríklad 
pred schvaľovaním 
odpisových plánov

Intranet
Registratúra

Vnútorný
predpis

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

BP_UC_020_Správa
účtového rozvrhu a
nastavení výkazov

Číse lník

Prijať informácie  o upravený ch
funkciona litách / číse lníkoch

Číse lníky informačných
systémov správy majetku

sú upravené

Vydané vnútorné predpisy je
potrebné doručiť podriadenej

organizácií

Vydané vnútorné predpisy
je potrebné doručiť

zria ďovateľovi

Vytvorené / upravené vnútorné
predpisy správy majetku majú
dopad na úpravu funkcionalít
informačného systému

Interné
spracovanie

Oznámenie o vydaní
vnútorného predpisu

ústredného org ánu štátnej
správy je  potrebné zv erejniť

Zamestnancov je potrebné s vytvorenými / upravenými vnútornými
predpismi správ y ma jetku obozná miťÁno

Áno

Nie

Interná úprava číselníkov
centrálneho ekonomického
systému

Pož iadav ka na úprav u externých
číse lníkov , ktoré nie sú v správe
centrálneho ekonomického systému

Externé
spracovanie

Nie


