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     Slovenskej republiky 

S M E R N I C E 

Ministerstva hospodárstva SR vydané v roku 2016 

Stav k 31.12.2016 

  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

1/2016 22.03.2016 Smernica č. 1/2016 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky  z  22. marca 2016, ktorou 

sa mení Smernica č. 5/2015 Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky z                          

21. decembra 2015, ktorou sa určuje postup pri 

vynakladaní  prostriedkov na pohostenie, 

občerstvenie – REPRE fond k predsedníctvu SR  

v Rade EÚ v  roku 2016 v  podmienkach 

Ministerstva hospodárstva SR   

Sekcia 

zahraničnoobchodnej 

politiky a európskych 

záležitostí 

2/2016 28.06.2016 Smernica č. 2/2016 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky  z  28. júna 2016, ktorou sa 

mení a dopĺňa smernica č. 6/2014 Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky o cestovných 

náhradách   
 

(zrušuje sa príkaz č. 2/2016 ministra hospodárstva SR) 

Sekcia rozpočtu 

a financovania            

a Odbor legislatívy 

a práva  

 

3/2016 01.07.2016 Smernica č. 3/2016 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky  z  1. júla 2016 o pravidlách 

hospodárenia s  rozpočtovými prostriedkami 

v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky  
 

(zrušuje sa smernica č. 2/2013) 

Sekcia rozpočtu 

a financovania             

4/2016 01.07.2016 Smernica č. 4/2016 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky  z  1. júla 2016 o postupe 

pri používaní, riadení a prevádzke služobných 

motorových vozidiel v  správe   Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky a na 

pracovisku mimo sídla služobného úradu 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky           

v zahraničí 
 

(zrušuje sa smernica č. 4/2012 v znení smernice č. 

5/2014) 

Odbor hospodárskej 

správy  

5/2016 01.07.2016 Smernica č. 5/2016 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky  z  1. júla 2016 o verejnom 

obstarávaní  
 

(zrušuje sa smernica č. 2/2014 v znení smernice                        

č. 1/2015, zrušuje sa pokyn č. 1/2014 vedúceho 

služobného úradu v znení pokynu č. 1/2015 a pokyn                 

č. 2/2015 vedúceho služobného úradu)  

Odbor verejného  

obstarávania  
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  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

6/2016 19.09.2016 Smernica č. 6/2016 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky  z 19. septembra 2016 

o vykonávaní vnútorného auditu  
 

(zrušuje sa smernica č. 8/2014) 

Odbor kontroly a 

auditu  

7/2016 07.10.2016 Smernica č. 7/2016 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky zo 7. októbra 2016 na 

zabezpečenie ohlasovacej povinnosti, 

vyrozumenia a uvedenia do stavu pohotovosti 

členov útvaru krízového riadenia, ktorých 

služobný úrad Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky zaradil do plánu 

vyrozumenia    
 

(zrušuje sa smernica č. 6/2011)  

Odbor bezpečnosti 

a krízového riadenia   

8/2016 30.09.2016 Smernica č. 8/2016 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky z 30. septembra 2016 pre 

používanie logotypu v komunikácii  
 

(zrušuje sa smernica č. 8/2013 v znení smernice č. 

4/2015) 

Odbor komunikácie  

 

 

 

 

 


