
 PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (2020-2021) 

PRÁVNY 
PREDPIS 

ČÍSLO ZO DŇA PREDMET 
Čo sa dopĺňa/mení/ruší 

 

ÚČINNOSŤ 

Uznesenie 

vlády SR č. 

292 

 

208/2021 Z 26.5.2021 

Uznesenie vlády 

SR o aktualizácii 

mapy okresov 

Aktualizácia mapy okresov 

podľa rizikovosti  

31.5.2021 

Nariadenie 

vlády SR 

183/2021 Z 19.5.2021 

Nariadenie vlády 

SR na vykonanie 

niektorých 

opatrení 

hospodárskej 

mobilizácie 

v súvislosti 

s vyhlásenou 

mimoriadnou 

situáciou 

Vykonanie opatrení 

hospodárskej mobilizácie 

v súvislosti s vyhlásenou 

mimoriadnou situáciou 

21.5.2021 

Nariadenie 

vlády SR, 

ktorým sa 

zrušuje 

nariadenie 

vlády SR č. 

269/2020  

182/2021 Z 19.5.2021, 

Nariadenie vlády 

SR, ktorým sa 

zrušuje nariadenie 

vlády SR 

269/2020 na 

vykonanie 

niektorých 

opatrení  

hospodárskej 

mobilizácie 

Zrušenie niektorých 

opatrení hospodárskej 

mobilizácie  

21.5.2021 

Nariadenie 

vlády SR, 

ktorým sa 

dopĺňa 

nariadenie 

vlády SR č. 

131/2020  

181/2021 Z 19.5.2021, 

Nariadenie vlády 

SR, ktorým sa 

mení a dopĺňa 

nariadenie vlády 

131/2020 

o splatnosti 

poistného na 

sociálne poistenie 

Splatnosť poistného na 

sociálne poistenie 

ochorením COVID 19 

21.5.2021 

Uznesenie 

vlády SR č. 

272 

180/2021 Uznesenie vlády 

SR zo dňa 

19.5.2021 

k návrhu 

aktualizácie mapy 

okresov podľa 

aktuálnej 

rizikovosti 

Aktualizácie mapy okresov 

podľa aktuálnej rizikovosti 

24.5.2021 



Zákon, 

ktorým sa 

dopĺňa zákon 

č. 62/2020 

179/2021 Zo 14.5.2021 

Zákon, ktorým sa 

dopĺňa zákon 

62/2020 

o niektorých 

mimoriadnych 

opatreniach 

v súvislosti so 

šírením COVID 19 

Mimoriadne opatrenia 

v súvislosti so šírením 

COVID 19 

21.5.2021 

Uznesenie 

vlády SR č. 

254 

173/2021 z 12.mája 2021 

k návrhu 

aktualizácie mapy 

okresov podľa 

aktuálnej 

rizikovosti 

s ohľadom na 

šírenie ochorenia 

COVID 19 

Aktualizácia mapy okresov 

podľa aktuálnej rizikovosti 

17.5.2021 

Uznesenie 

vlády SR č. 

238 

171/2021 z 5. mája 2021 k 

návrhu 

aktualizácie mapy 

okresov podľa 

aktuálnej 

rizikovosti s 

ohľadom na 

šírenie ochorenia 

COVID-19 

Aktualizácia mapy okresov 

podľa rizikovosti 

10.05.2021 

Uznesenie 

vlády SR č. 

229 

164/2021 z 28. apríla 2021 

k návrhu na 

aktualizáciu 

opatrení podľa čl. 

5 ods. 4 ústavného 

zákona č. 

227/2002 Z. z. o 

bezpečnosti štátu v 

čase vojny, 

vojnového stavu, 

výnimočného 

stavu a núdzového 

stavu v znení 

neskorších 

predpisov 

 

Aktualizácia opatrení 

v súvislosti s núdzovým 

stavom 

03.05.2021 

Uznesenie 

vlády SR č. 

225 

163/2021 z 28. apríla 2021 

k návrhu 

aktualizácie mapy 

okresov podľa 

aktuálnej 

rizikovosti s 

ohľadom na 

šírenie ochorenia 

COVID-19 

 

Aktualizácia mapy okresov 

podľa rizikovosti 

03.05.2021 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4


Vyhláška MZ 

SR 

161/2021 z 27. apríla 2021, 

ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška 

Ministerstva 

zdravotníctva 

Slovenskej 

republiky č. 

96/2021 Z. z., 

ktorou sa 

ustanovujú kritériá 

určovania poradia 

očkovania osôb 

proti ochoreniu 

COVID-19 

 

Určovanie poradia 

očkovania 

01.05.2021 

 


