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Prehľad vyhlásených právnych predpisov súvisiacich s COVID-19 
 

PRÁVNY PREDPIS ČÍSLO 
v zbierke 
zákonov 

ZO DŇA PREDMET 
Čo sa dopĺňa/mení/ruší 

 

ÚČINNOSŤ 

Uznesenie vlády SR 
638 

396/2021 Z. z. 03.11.2021 Uznesenie vlády SR č. 638 k návrhu aktualizácie mapy 
okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie 
ochorenia COVID-19 

08.11.2021 

Uznesenie vlády SR 
650 

410/2021 Z. z. 10.11.2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 650 k návrhu 
aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19vlády 
Slovenskej republiky č. 228/2021 Z. z. 

15.11.2021 

Nariadenie vlády SR 
ktorým sa dopĺňa 
nariadenie vlády 
Slovenskej republiky 
č. 103/2020 Z. z 

411/2021 Z. z. 10.11.2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. 
o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 

12.11.2021 

Zákon 412/2021 412/2021 Z. z. 12.11.2021 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 
súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 

15.11.2021 

Uznesenie vlády SR 
662 

419/2021 Z. z. 16.11.2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 662 k návrhu 
aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 

22.11.2021 

Nariadenie vlády SR, 
ktorým sa dopĺňa 
nariadenie vlády SR 
131/2020  

435/2021 Z. z. 24.11.2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. 
o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 

27.11.2021 

Nariadenie vlády SR, 
ktorým sa mení 
nariadenie vlády SR 
183/2021 

436/2021 Z. z. 24.11.2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. 
na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej 
mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou 
situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu 
COVID-19 v znení neskorších predpisov 

27.11.2021 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/396/

