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     Slovenskej republiky 

 

P R Í K A Z Y  
generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR vydané v roku 2020 

 

Stav k 31. 12. 2020 

  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

1/2020 

 

 

14. 03. 2020 Príkaz generálneho tajomníka služobného 

úradu na zabezpečenie prevádzky Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky počas 

mimoriadnej situácie v súvislosti s prijímaním   

opatrení civilnej ochrany obyvateľstva pred 

ochorením COVID-19  

Osobný úrad 

2/2020 

 

 

27. 03. 2020 Príkaz generálneho tajomníka služobného 

úradu, ktorým sa počas mimoriadnej situácie 

určuje hromadné čerpanie dovolenky v 

služobnom úrade Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky a  upravujú niektoré 

podmienky výkonu štátnej služby doma alebo 

na inom mieste ako je dohodnuté miesto 

výkonu štátnej služby      

Osobný úrad 

3/2020 

 

20. 04. 2020 Príkaz generálneho tajomníka služobného 

úradu, ktorým sa počas mimoriadnej situácie 

upravujú niektoré podmienky výkonu štátnej 

služby a výkonu práce vo verejnom záujme 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré príkazy 

generálneho tajomníka služobného úradu 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky  

Osobný úrad 

4/2020 

 

05. 05. 2020 Príkaz generálneho tajomníka služobného 

úradu, ktorým sa upravujú podmienky výkonu 

štátnej služby a výkonu práce vo verejnom 

záujme určené pre obdobie mimoriadnej 

situácie a ktorým sa rušia niektoré príkazy 

generálneho tajomníka služobného úradu 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky  

 
(zrušuje sa príkaz GTSÚ č. 1/2020, príkaz GTSÚ             

č. 2/2020 a príkaz GTSÚ č. 3/2020) 

Osobný úrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2020 

 

04. 09. 2020 Príkaz generálneho tajomníka služobného 

úradu, ktorým sa  počas mimoriadnej situácie 

upravujú niektoré podmienky výkonu štátnej 

služby a výkonu práce vo verejnom záujme                          

na pracoviskách Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky  

 
(zrušuje sa príkaz GTSÚ č. 4/2020) 

Osobný úrad 
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P R Í K A Z Y  
generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR vydané v roku 2020 

 

Stav k 31. 12. 2020 

  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

6/2020 

 

 

26. 10. 2020 Príkaz generálneho tajomníka služobného 

úradu na odstránenie zisteného                     

nedostatku kontrolou postupu Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľského orgánu pre operačný 

program Výskum a inovácie pri procese 

poskytovania a využívania prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v 

programovom období 2014 – 2020 pri projekte  

č. 313031F975 s názvom „Inovácia 

produkčného procesu spoločnosti S&I 

Technology, s.r.o.“ vykonanou zamestnancami 

sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej 

republiky 

Odbor kontroly 

a prevencie korupcie 

 7/2020 

 

 

30. 10. 2020 Príkaz generálneho tajomníka služobného 

úradu, ktorým sa počas mimoriadnej situácie 

a núdzového stavu upravujú niektoré 

podmienky  výkonu štátnej služby a výkonu 

práce vo verejnom záujme na pracoviskách 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky  

 

(zrušuje sa príkaz GTSÚ č. 5/2020)    

Osobný úrad 

8/2020 

 

05. 11. 2020 Príkaz generálneho tajomníka služobného 

úradu na odstránenie zistených nedostatkov 

kontrolou dodržiavania ustanovení zákona  

č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, všeobecne záväzných 

právnych predpisov vydaných na jeho 

vykonanie a služobných predpisov, vykonanou 

zamestnancami sekcie štátnej služby a verejnej 

služby Úradu vlády Slovenskej republiky  

Odbor kontroly 

a prevencie korupcie 

9/2020 

 

06. 11. 2020 Príkaz generálneho tajomníka služobného 

úradu, ktorým sa počas mimoriadnej situácie 

a núdzového stavu upravujú niektoré 

podmienky  výkonu práce v služobnom úrade 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky 

 
(zrušuje sa príkaz GTSÚ č. 7/2020) 

Osobný úrad 

 

 

 

 

 

 

 



 


