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     Slovenskej republiky 

S M E R N I C E 

 Ministerstva hospodárstva SR vydané v roku 2021  

Stav k 31. 12. 2021 

  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

1/2021 22. 01. 2021 Smernica č. 1/2021, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica č. 7/2019 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup 

organizačných útvarov a právnických osôb 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

pri výkone kontrolnej činnosti vykonávanej 

podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 10/1996 Z. z. o  kontrole v štátnej 

správe v znení neskorších predpisov  

Odbor kontroly 

a prevencie korupcie 

2/2021 23. 06. 2021 Smernica č. 2/2021, ktorou sa upravuje spôsob 

uskutočnenia výberového konania na obsadenie 

zástupcov štátu v orgánoch spoločností 

s majetkovou účasťou štátu    
 

(zrušuje sa metodický pokyn č. 4/2016) 

Osobný úrad  

3/2021 05. 08. 2021 

 

Smernica č. 3/2021, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica č. 2/2019 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky o  verejnom obstarávaní 

v znení smernice č. 5/2020 

Odbor verejného 

obstarávania 

4/2021 18. 10. 2021 

 

Smernica č. 4/2021 na používanie finančných 

prostriedkov z likvidačných zostatkov štátnych 

podnikov a odmeňovanie likvidátorov štátnych 

podnikov v likvidácii    
 

(zrušuje sa smernica č. 3/1999 v znení Dodatku č. 1 až 

9 a metodický pokyn č. 4/2007) 

Odbor legislatívy a 

práva 

 5/2021 

 

 Smernica pod týmto číslom k dátumu 31. 12. 

2021 nebola vydaná 

 

6/2021 07. 12. 2021 

 

Smernica o cestovných náhradách  
 

(zrušuje sa smernica č. 6/2014 v znení smernice č. 

2/2016  a pokyn č. 3/2016 VSÚ) 

Sekcia rozpočtu a 

financovania 

 

7/2021 29. 11. 2021 

 

Smernica č. 7/2021, ktorou sa upravuje spôsob 

dočasného prekladania štátnych zamestnancov 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

do služobného úradu Ministerstvo zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky za účelom ich dočasného vyslania na 

vykonávanie štátnej služby do cudziny a ich 

opätovné zaraďovanie do štátnej služby na 

Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky 
(zrušuje sa metodický pokyn č. 5/2016) 

Osobný úrad 



 


