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Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov SR za august a september 2021 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/ 
 

Predpis Názov predpisu Poznámka 

308/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 

predpisov  

309/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v 

pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

 

310/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

 

311/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí 

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o urovnaní dlhu Čiernej Hory voči 

Slovenskej republike 
 

312/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 9/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk  

313/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 10/2021, ktorým sa 

dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou 

prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk 

 

314/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej 

hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka  

315/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá 

pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka  

316/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

317/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 224/2020 Z. z. 

 

318/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 441 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 

rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19  

319/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných 

odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na 

výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej 

službe profesionálnych vojakov 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/308/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/309/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/310/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/311/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/312/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/313/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/314/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/315/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/316/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/317/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/318/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/319/
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Predpis Názov predpisu Poznámka 

320/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. augusta 2021 č. 2/2021, 

ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-14-

35/2015-OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich 

záväznej výtvarnej podoby 

 

321/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení 

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského 

letectva 

 

322/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení 

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti 

vojenského letectva 

 

323/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v 

nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý  

324/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne 

zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení neskorších 

predpisov 

 

325/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 446 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 

rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19  

326/2021 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v 

elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v 

znení neskorších predpisov 

 

327/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní 

preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného 

 

 

328/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 464 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 

rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 

 

329/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o 

sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení 

neskorších predpisov 

 

330/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej 

sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti 

 

331/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych 

zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, 

ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a medzi Odborovým zväzom KOVO a 

Združením bytového hospodárstva na Slovensku 

 

332/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 482 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 

rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/320/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/321/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/322/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/323/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/324/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/325/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/326/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/327/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/328/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/329/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/330/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/331/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/332/
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333/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 

 

334/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej 
ochranné pásmo 

 

335/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 501 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 
rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 

 

336/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v 
čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 

 

337/2021 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných 

orgánov štátnej správy 

 

338/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému 

pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 

 

339/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 528 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 
rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 

 

340/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné 

účely 

 

341/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 535 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 

rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 

 

342/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška 

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

343/2021 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na 

rok 2022 

 

344/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 557 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 

rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 

 

345/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 410/2020 Z. z. a ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/333/
https://www.slov-lex.sk/domov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=7&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2021%2F334%2F20210915&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.09.2021
https://www.slov-lex.sk/domov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=7&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2021%2F334%2F20210915&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.09.2021
https://www.slov-lex.sk/domov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=7&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2021%2F335%2F20210909&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.09.2021
https://www.slov-lex.sk/domov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=7&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2021%2F335%2F20210909&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.09.2021
https://www.slov-lex.sk/domov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=7&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2021%2F336%2F20210910&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.09.2021
https://www.slov-lex.sk/domov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=7&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2021%2F336%2F20210910&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.09.2021
https://www.slov-lex.sk/domov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=7&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2021%2F336%2F20210910&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.09.2021
https://www.slov-lex.sk/domov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=7&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2021%2F336%2F20210910&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.09.2021
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/337/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/338/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/339/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/340/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/341/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/342/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/343/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/344/
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346/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

347/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 

(geologický zákon) v znení neskorších predpisov 

 

348/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 27. septembra 2021 č. MK-

6705/2021-110/19567, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. 

januára 2016 č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za 

rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním 

 

349/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 

 

350/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení 

neskorších predpisov 

 

351/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších 

predpisov 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/346/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/347/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/350/

