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     Slovenskej republiky

S M E R N I C E
Ministerstva hospodárstva SR vydané v roku 2011

Stav k 31.12.2011
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

   1/2011 21.03.2011 Smernica,  ktorou  sa  mení  a  dopĺňa  smernica 
č.  3/2010  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky o verejnom obstarávaní  

Odbor právnych 
služieb a 
akcionárskych práv

   2/2011 08.07.2011 Smernica  pre  realizáciu  projektov  Phare 
a Prechodného fondu
(zrušuje sa smernica č. 2/2010 z 18.03.2010) 

Sekcia podporných 
programov

   3/2011 16.06.2011 Smernica  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia 
pri práci 
(zrušujú  sa  pravidlá  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia 
pri práci z 11.01.2008) 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

   4/2011 16.06.2011 Smernica  o  správe  majetku  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
(zrušuje sa smernica č. 17/2006 z 28.04.2006) 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

   5/2011 16.08.2011 Smernica,  ktorou  sa  mení  a  dopĺňa  smernica 
č.  3/2007  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky pre tvorbu riadiacich aktov  

Odbor právnych 
služieb a 
akcionárskych práv

   6/2011 14.11.2011 Smernica  na  zabezpečenie  ohlasovacej 
povinnosti,  vyrozumenia  a  uvedenia  do  stavu 
pohotovosti  členov  útvaru  krízového  riadenia, 
ktorých služobný úrad Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej  republiky  zaradil  do  plánu 
vyrozumenia  

Odbor bezpečnosti 
a krízového riadenia

   7/2011 12.09.2011 Smernica  o  správe  majetku  štátu  určeného 
na  účely  hospodárskej  mobilizácie  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Odbor bezpečnosti 
a krízového riadenia 
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   8/2011 16.12.2011 Smernica,  ktorou  sa  mení  smernica   č.  3/2010 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
o verejnom  obstarávaní  v  znení  smernice 
č.  1/2011  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky 

Odbor právnych 
služieb a 
akcionárskych práv

   9/2011 20.12.2011 Smernica  o  používaní  služobných  mobilných 
telefónov a dátových zariadení a úhrade nákladov 
súvisiacich s ich prevádzkou 
(zrušuje sa smernica č. 10/2007 zo 17.12.2007) 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 

  10/2011 20.12.2011 Smernica  pre  používanie  systému  Global 
Slovakia 

Inštitút 
hospodárskych 
analýz
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