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S M E R N I C E
Ministerstva hospodárstva SR vydané v roku 2014

Stav k 31.12.2014
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

1/2014 20.05.2014 Smernica  č.  1/2014  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky  z  20. mája 2014, 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 v znení smernice č. 3/2008 

Sekcia energetiky 

2/2014 18.03.2014 Smernica  č.  2/2014  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky   z   18.  marca  2014  o 
verejnom obstarávaní 

(zrušuje  sa  smernica  č.  3/2010  v  znení  smernice 
č.  1/2011,  smernice  č.  8/2011,  smernice  č.  1/2012 
a smernice č. 2/2012)

Odbor verejného 
obstarávania 

3/2014 13.05.2014 Smernica  č.  3/2014  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky  z  13. mája 2014, ktorou sa 
mení  a dopĺňa  smernica  č.  4/2009  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej  republiky  o cestovných 
náhradách v znení smernice č. 4/2010

Sekcia rozpočtu a 
financovania 

4/2014 17.07.2014 Smernica  č.  4/2014  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky   zo   17.  júla  2014 
o používaní  informačných  a   komunikačných 
technológií Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky 

(zrušuje  sa  smernica  č.  22/2006  v  znení  smernice  č. 
5/2008)

Odbor informatiky 

5/2014 07.08.2014 Smernica  č.  5/2014  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky  zo  7. augusta 2014, ktorou 
sa  mení  smernica  č.  4/2012  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 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 

Odbor hospodárskej 
správy 
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Stav k 31.12.2014
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

6/2014 15.12.2014 Smernica  č.  6/2014  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky   z  15.  decembra  2014 
o cestovných náhradách 

(zrušuje  sa  smernica  č.  4/2009  v  znení  smernice 
č. 4/2010 a smernice č. 3/2014) 

Sekcia rozpočtu a 
financovania

7/2014 11.12.2014 Smernica  č.  7/2014  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  z  11.  decembra  2014  o 
postupoch  pri  kontrole  plnenia  úloh  súvisiacich 
s výkonom štátnej správy 

(zrušuje sa smernica č. 7/2008) 

Odbor kontroly 
a vládneho auditu 

8/2014 11.12.2014 Smernica  č.  8/2014  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  z  11.  decembra  2014  o 
postupoch  pri  finančnej  kontrole  a vládnom 
audite 

(zrušuje sa smernica č. 9/2008)

Odbor kontroly 
a vládneho auditu
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