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      Slovenskej republiky  

 

 

R O Z H O D N U T I A 

   ministra hospodárstva SR vydané v roku 2020 

 

 

 

Stav k 16. 10. 2020 

  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

1/2020 

 

 

13. 03. 2020 Rozhodnutie ministra, ktorým sa vydáva 

Dodatok č. 2 k Mechanizmu čerpania 

finančných prostriedkov z technickej pomoci 

Operačného programu Výskum a inovácie   

Sekcia štrukturálnych 

fondov EÚ        

2/2020 

 

 

 

03. 04. 2020 Rozhodnutie ministra, ktorým sa vydáva 

Dodatok č. 6 k Podpisovému poriadku 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky  

 
(zrušuje sa príkaz ministra č. 1/2016 v znení príkazu 

ministra č. 6/2016, príkazu ministra č. 1/2018 a 

príkazu ministra č. 3/2018) 

Odbor legislatívy                

a práva 

3/2020 

 

 

 

31. 03. 2020 Rozhodnutie ministra, ktorým sa vydáva 

Dodatok č. 11 k rozhodnutiu č. 20/2016 

ministra hospodárstva Slovenskej republiky               

z 30. mája 2016, ktorým sa vydáva 

Organizačný poriadok Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky 

Odbor legislatívy                

a práva 

4/2020 

 

 Rozhodnutie ministra pod týmto číslom nebolo 

vydané.  

 

 

 

5/2020 

 

16. 04. 2020 Rozhodnutie ministra o  pozastavení 

používania informačno - komunikačného 

systému krízového riadenia Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky (IS 

ISKRA) a o zrušení stupňov utajenia všetkých 

utajovaných skutočností, týkajúcich sa IS 

ISKRA  

Odbor bezpečnosti                 

a krízového riadenia 

6/2020 

 

20. 07. 2020 Rozhodnutie ministra, ktorým sa mení 

rozhodnutie č. 12/2017 ministra hospodárstva 

Slovenskej republiky zo 4. júla 2017 a vydáva 

Dodatok č. 2 k  Štatútu a rokovaciemu 

poriadku Osobitnej komisie pre preskúmanie 

rozhodnutí vydaných v  rámci operačného 

programu Výskum a  inovácie v gescii  

Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky 

Sekcia štrukturálnych 

fondov EÚ 
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      Slovenskej republiky  

 

 

R O Z H O D N U T I A 

   ministra hospodárstva SR vydané v roku 2020 

 

 

Stav k 16. 10. 2020 

  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

7/2020 

 

 

15. 06. 2020 Rozhodnutie ministra, ktorým sa mení                             

rozhodnutie ministra hospodárstva Slovenskej 

republiky č. 177/2003 zo dňa 26. novembra 

2003 

 
(zrušuje sa rozhodnutie ministra č. 6/2019) 

Odbor legislatívy                

a práva 

8/2020 

 

 

 

15. 06. 2020 Rozhodnutie ministra, ktorým sa vydáva 

Dodatok č. 21  k  príkazu č. 5/2003 ministra 

hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa                 

17. 6. 2003 o  zriadení Komisie pre 

posudzovanie žiadosti na transformáciu 

majetku štátu v správe ministerstva podľa                  

§ 47c zákona č. 92/1991 Zb. v  znení 

neskorších predpisov  

Odbor legislatívy                

a práva 

9/2020 

 

 

 

18. 06. 2020 Rozhodnutie ministra, ktorým sa vydáva 

Dodatok č. 1 k Registratúrnemu poriadku 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky  

 

Odbor hospodárskej                  

správy 

10/2020 

 

31. 08. 2020 Rozhodnutie ministra o Organizačnej štruktúre 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky  

 

Odbor legislatívy                

a práva 

11/2020 

 

21. 09. 2020 Rozhodnutie ministra, ktorým sa schvaľuje 

zoznam oprávnených podnikov pre 

poskytnutie kompenzácie  

 

Sekcia energetiky 

 12/2020 

 

16. 10. 2020 Rozhodnutie ministra o  zriadení Krízového 

štábu Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky na účely riešenia krízových situácií 

spadajúcich do pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky  

 
(zrušuje sa rozhodnutie ministra č. 42/2016 v znení 

rozhodnutia ministra č. 13/2018 a smernica č. 7/2016  

v znení rozhodnutia ministra č. 13/2018) 

Odbor bezpečnosti                 

a krízového riadenia 

 13/2020 

 

29. 09. 2020 Rozhodnutie ministra o zrušení stupňa utajenia 

utajovanej skutočnosti   

 

 

Odbor bezpečnosti                 

a krízového riadenia 



 


