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Ministerstva hospodárstva SR vydané v roku 2016 

 
 
Stav k 31.12.2016 
  Číslo       
         

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar 

    1/2016 01.02.2016 Metodický pokyn, ktorým sa mení Metodický 
pokyn č. 3/2012 Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky z 22. októbra 2012 pre 
obeh účtovných dokladov na Ministerstve 
hospodárstva Slovenskej republiky v  znení  
Metodického pokynu č. 2/2015 z  3. decembra 
2015 

Sekcia rozpočtu a 
financovania  

    2/2016 19.09.2016 Metodický pokyn na spracovanie podkladov 
využiteľných okresnými úradmi v sídle kraja, 
okresnými úradmi a obcami a na popis činností 
vykonávaných okresnými úradmi v sídle kraja, 
okresnými úradmi, obcami a určenými 
predajňami pri organizácii predaja životne 
dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych 
regulačných opatrení v období krízovej situácie   
 
(zrušuje sa metodický pokyn č. 4/2003) 

Odbor bezpečnosti 
a krízového riadenia  

    3/2016 30.09.2016 Metodický pokyn, ktorým sa mení Metodický 
pokyn č. 3/2012 Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky z 22. októbra 2012 pre 
obeh účtovných dokladov na Ministerstve 
hospodárstva Slovenskej republiky v  znení  
Metodického pokynu č. 2/2015 z  3. decembra 
2015 a Metodického pokynu č. 1/2016                         
z 1. februára 2016 

Osobný úrad  

    4/2016 04.10.2016 Metodický pokyn, ktorým sa upravuje spôsob 
uskutočnenia výberového konania na obsadenie 
zástupcov štátu v  orgánoch spoločností 
s majetkovou účasťou štátu  
 
(zrušuje sa metodický pokyn č. 2/2014) 

Osobný úrad 

    5/2016 25.10.2016 Metodický pokyn, ktorým sa upravuje spôsob 
dočasného prekladania zamestnancov 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
do služobného úradu Ministerstvo zahraničných 
vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky za účelom ich dočasného vyslania do 
zahraničnej služby a ich opätovné zaraďovanie 
do funkcie a na pracovné miesto na Ministerstve 
hospodárstva Slovenskej republiky 

Osobný úrad 
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Stav k 31.12.2016 
  Číslo       
         

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar 

    6/2016 20.12.2016 Metodický pokyn na vypracovanie odborných 
posudkov investičných zámerov  
 

Sekcia priemyselného 
rozvoja a investícií  

    7/2016 22.12.2016 Metodický pokyn, ktorým sa stanovujú 
podmienky pre zaradenie spoločnosti do 
zoznamu centier podnikových služieb pri 
Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky 

Kancelária štátneho 
tajomníka II.  
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