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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 

Zákon 
304/2021 Z. z. 

304/2021 25.7.2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia  
- dočasné podmieňovanie vstupu do 
prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých 
dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na 
hromadné podujatia preukázaním sa 
vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní 
očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo 
potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 
alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu 
na ochorenie COVID-19; potvrdenie, ktorým sa 
osoba preukazuje musí byť platné v zmysle 
nariadeného opatrenia. 

28.7.2021 

Uznesenie 
Ústavného 
súdu SR č. 
302/2021 

302/2021 13.7.2021 ÚS pozastavuje účinnosť vyhlášky Úradu 
verejného zdravotníctva SR 226/2021, obnovuje 
platnosť a účinnosť Úradu verejného 
zdravotníctva SR 218/2021 – karanténne 
povinnosti osôb po vstupe na územie SR 

27.7.2021 

Uznesenie 
vlády SR č. 
418 

284/2021 14.7.2021 Aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej 
rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia 
COVID-19 

19.7.2021 

Zákon 
279/2021 Z. z. 

279/2021 2.7.2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon 67/2020 
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-
19 a ktorým sa mení zákon č. 292/2004 
o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 

15.7.2021 

Uznesenie 
vlády SR č. 
405 

266/2021 7.7.2021 Aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej 
rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia 
COVID-19 

12.7.2021 

Uznesenie 
vlády SR č. 
392 

256/2021 30.6.2021 Aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej 
rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia 
COVID-19 

5.7.2021 

Zákon 
252/2021 Z. z. 

252/2021 Zákon z 22.6.2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve 

od 30.6.2021  

Uznesenie 
vlády SR 362 

249/2021 Uznesenie vlády SR 
z 23.6.2021 k návrhu 
aktualizácie zoznamu krajín 
podľa aktuálnej rizikovosti 
s ohľadom na ich národnú 
epidemiologickú situáciu 

Aktualizácia zoznamu krajín podľa aktuálnej 
rizikovosti 

28.6.2021 

Uznesenie 
vlády SR  361 

248/2021 Uznesenie vlády SR 
z 23.6.2021 k návrhu 
aktualizácie mapy okresov 
podľa aktuálnej rizikovosti 
s ohľadom na COVID 19 

Aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej 
rizikovosti 

28.6.2021 
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Nariadenie 
vlády SR 

245/2021 Nariadenie vlády SR 
z 23.6..2021, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 
109/2020 o niektorých 
opatreniach v oblasti 
sociálnych vecí, rodiny 
a služieb nezamestnanosti 
v čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu, alebo 
výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti  
COVID-19 

O niektorých opatreniach v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a služieb nezamestnanosti v čase 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu, alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti  
COVID-19 

24.6.2021 

Uznesenie 
vlády SR 237 

237/2021 Uznesenie vlády SR zo dňa 
9.6.2021 k návrhu aktualizácie 
mapy okresov podľa 
aktuálnosti  rizikovosti 

Aktualizácia mapy okresov 14.6.2021 

Vyhláška 
232/2021 
Ministerstva 
zdravotníctva 
SR 

232/2021 z 4.6.2021, ktorou sa mení 
vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 96/2021 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kritériá 
určovania poradia očkovania 
osôb proti ochoreniu COVID-
19 v znení vyhlášky č. 
161/2021 Z. z. 

Doplnenia v časti, v ktorej sa  ustanovujú kritériá 
určovania poradia očkovania osôb proti 
ochoreniu COVID-19. 

5.6.2021 

Uznesenie 
vlády SR 229 

229/2021 z 2.6.20121 Uznesenie vlády 
Slovenskej republiky č. 310 k 
návrhu aktualizácie mapy 
okresov podľa aktuálnej 
rizikovosti s ohľadom na 
šírenie ochorenia COVID-19 

Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti 7.6.2021 

Nariadenie 
vlády SR 228 

228/2021 z 2.6.2021 Nariadenie vlády 
Slovenskej republiky, ktorým 
sa dopĺňa 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 

Vkladá sa ustanovenie §5a „Organizácia 
poskytovania elektronických komunikačných 
sietí a elektronických komunikačných služieb„ 

3.6.2021 

 


