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Stav k 31.12.2008
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

   1/2008 28.01.2008 Smernica o vedľajších bytových nákladoch
 
(Zrušuje sa pokyn č.  3/1997 Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky z 13. októbra 1997, ktorým sa pre 
Obchodno-ekonomické  oddelenia  Zastupiteľských 
úradov  Slovenskej  republiky  v zahraničí  stanovuje 
postup  pri  výpočte  poplatkov  za  služby  spojené 
s užívaním  bytu  (vedľajšie  bytové  náležitosti)  a čl.  3 
smernice  č.  10/1997   z 13.  októbra  1997,  ktorou  sa 
upravuje  poskytovanie  náhrad  niektorých  výdavkov 
zamestnancom  Obchodno-ekonomických  oddelení 
Zastupiteľských  úradov  Slovenskej  republiky 
v zahraničí)

Odbor hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

   2/2008 14.02.2008 Smernica  o postupe  pri  používaní,  riadení 
a prevádzke služobných motorových vozidiel  na 
Ministerstve  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
a na pracoviskách mimo sídla služobného úradu 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

(Zrušuje  sa  smernica  č.  21/2006  Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  o postupe  pri 
používaní,  riadení  a prevádzke  motorových vozidiel  na 
Ministerstve  hospodárstva  Slovenskej  republiky  a na 
pracoviskách  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky v cudzine zo dňa 30.06.2006)

Odbor hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

   3/2008 26.02.2008 Smernica,  ktorou  sa  mení  smernica  č.  7/2007 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
o udeľovaní  čestných  odznakov  ministra 
hospodárstva  Slovenskej  republiky 
zamestnancom  v odvetviach  baní,  naftového 
priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu   

Sekcia energetiky

   4/2008 24.06.2008 Smernica,  ktorou  sa  mení  a dopĺňa  smernica 
č.  2/2008  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  o postupe  pri  používaní,  riadení 
a prevádzke služobných motorových vozidiel  na 
Ministerstve  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
a na pracoviskách mimo sídla služobného úradu 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania
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   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

   5/2008 17.07.2008 Smernica,  ktorou  sa  mení  a dopĺňa  smernica 
č.  22/2006  na  prácu  v Informačnom  systéme 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Oddelenie 
informatiky

   6/2008 01.07.2008 Smernica o  príplatku  za  riadenie  vedúcich 
zamestnancov  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  odmeňovaných  podľa 
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov  pri  výkone  práce  vo  verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

Osobný úrad

   7/2008 22.10.2008 Smernica  o postupoch pri  kontrole  plnenia  úloh 
súvisiacich s výkonom štátnej správy

(Zrušuje  sa  smernica  č.  23/2006  Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  o postupoch  pri 
kontrole plnenia úloh štátnej správy z 10. júla 2006)

Odbor kontroly

   8/2008 19.12.2008 Smernica o verejnom obstarávaní

(Zrušuje  sa  smernica  č.  18/2006  Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  o verejnom 
obstarávaní z 2. mája 2006)

Odbor hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

   9/2008 18.12.2008 Smernica o finančnom riadení, finančnej kontrole 
a vládnom audite

(Zrušujú sa:
1.  smernica  č.  13/2003  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o finančnom  riadení  a finančnej 
kontrole z 14.augusta 2003
2. smernica č. 26/2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
č. 13/2003)

Odbor kontroly
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