
PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (2020-2021) 
(príloha č. 2) 

Predpis Číslo  Čo sa dopĺňa/mení 
 

Účinnosť 

Vyhláška 
MZ SR 

96/2021 z 5. marca,  ktorou sa 
ustanovujú kritériá určovania 
poradia očkovania osôb proti 

ochoreniu COVID-19 

- kritériá určovania poradia 
očkovania osôb proti 
ochoreniu COVID-19 

08.03.2021 

Uznesenie 
vlády SR 

95/2021 z 3. marca k návrhu 
aktualizácie mapy okresov 
podľa aktuálnej rizikovosti s 

ohľadom na šírenie 
ochorenia COVID-19 

- rozdelenie okresov podľa 
aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie 

ochorenia COVID-19 

08.03.2021 

Vyhláška 
MZ SR 

93/2021 z 26. februára 2021,  ktorou 
sa ustanovujú kritériá 

určovania poradia očkovania 
osôb proti ochoreniu COVID-
19 – zrušený predpisom 
96/2021 

- kritériá určovania poradia 
očkovania osôb proti 

ochoreniu COVID-19 

27.02.2021do 
08.03.2021 

Uznesenie 
vlády SR  

90/2021 z 24. februára  k návrhu 
aktualizácie mapy okresov 
podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie 

ochorenia COVID-19 

-rozdelenie okresov podľa 
aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie 
ochorenia COVID-19 

01.03.2021 

Nariadenie 
vlády SR 

89/2021 z 24. februára 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 

- poistné na sociálne 
poistenie február 2021 je 
splatné v termíne do 30. 

júna 2021. 

26.02.2021 

Uznesenie 
vlády SR 

77/2021 z 17. februára, k návrhu 
aktualizácie mapy okresov 
podľa aktuálnej rizikovosti s 

ohľadom na šírenie 
ochorenia COVID-19 

- rozdelenie okresov podľa 
aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie 

ochorenia COVID-19 

22.02.201 

Vyhláška 
MZ SR 

58/2021 z 11. februára, ktorou sa 
ustanovujú kritériá určovania 

poradia očkovania osôb proti 
ochoreniu COVID-19 – 
zrušený predpisom 93/2021 

- kritériá určovania poradia 
očkovania osôb proti 

ochoreniu COVID-19 

12.02. – 
26.02.2021 

Zákon 57/2021 z 05. februára, ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. 

o niektorých mimoriadnych 
opatreniach vo finančnej 
oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 v 
znení neskorších predpisov 

- od 30. apríla 2021 sa 
nulová sadzba dane z 

pridanej hodnoty uplatňuje 
na osobný ochranný 
prostriedok, ktorý je 
určeným výrobkom podľa 

osobitného predpisu 

12.02.2021 

Uznesenie 
vlády SR 

55/2021 z 10. feberuára 2021, k 
návrhu aktualizácie mapy 

okresov podľa aktuálnej 
rizikovosti s ohľadom na 
šírenie ochorenia COVID-19 

-rozdelenie okresov podľa 
aktuálnej rizikovosti s 

ohľadom na šírenie 
ochorenia COVID-19 

15.02.2021 
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PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (2020-2021) 
(príloha č. 2) 

Uznesenie 
vlády SR 

50/2021 z 5. februára, k návrhu na 
vyhlásenie mapy okresov 
podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie 

ochorenia COVID-19 

-rozdelenie okresov podľa 
aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie 
ochorenia COVID-19 

06.02.2021 

Uznesenie 
vlády SR  

49/2021 z 5 feberuára, k návrhu na 
opakované predĺženie času 
trvania núdzového stavu 

podľa čl. 5 ods. 2 ústavného 
zákona č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 
vyhláseného uznesením 

vlády SR č. 587 z 30. 
septembra 2020 a na prijatie 
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 

- predĺženie núdzového 
stavu na obdobie 40 dní s 
účinnosťou od 8. februára 

2021 

06.02.2021 

Zákon  47/2021 z 29. januára 2021,  
ktorým sa dopĺňa zákon č. 
67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti 
so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 v znení 
neskorších predpisov 

- určenie zdaniteľných 
príjmov pre uplatnenie 
daňového bonusu a určenie 

daňových výdavkov  

06.02.2021 

Nariadenie 
vlády 

31/2021 z 27. januára 2021, 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 

- platnosť poistného január 
2021 je splatné v termíne do 
30. júna 2021 

29.01.2021 

vyhláška 
MS SR 

24/2021 z 22. januára 2021 

o vykonávaní pojednávaní, 
hlavných pojednávaní a 
verejných zasadnutí v čase 

mimoriadnej situácie a 
núdzového stavu 
 

- výpočet prípadov, kedy sa 
počas mimoriadnej situácie 
alebo núdzového stavu 
vykonávajú pojednávania, 

hlavné pojednávania 
a verejné zasadnutia 

23.01.-
28.02.2021 

nariadenie 

vlády 

15/2021 z 20. januára 2021, Mení sa: 22.01.2021 
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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 

 

nariadenie vlády č. 102/2020 
Z. z.  
- doplnenie o ustanovenie 
v súvislosti s posúdením 

nároku na rodičovský 
príspevok, že za príjem 
podľa odseku 2 sa 
nepovažuje príjem zo 

závislej činnosti vykonávanej 
na základe dohody o práci 
vykonávanej mimo 
pracovného pomeru 

uzatvorenej počas krízovej 
situácie, ktorej predmetom je 
realizovanie opatrení 
prijatých na riešenie krízovej 

situácie. 

uznesenie 
vlády č. 44 

14/2021 z 20. januára 2021 
k návrhu na predĺženie trvania 
opatrení prijatých uznesením 

vlády SR č. 1 zo 6. januára 
2021 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 a na 

zmenu a doplnenie uznesenia 
vlády SR č. 30 zo 17. januára 
2021 
 

Zmena uznesenia vlády č. 1 
a č. 30 – zmena dátumu  
z 24.1.2021 na 26.1.2021 

a doplnenie výnimiek, na 
ktoré sa nevzťahuje 
povinnosť testovania sa. 

22.01.2021 

zákon 9/2021 zo 14. januára 2021, 
ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v súvislosti 
s druhou vlnou pandémie 
ochorenia COVID-19 

 

Menia sa tieto zákony: 
42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva 
- doplnenie úloh 
samosprávnych krajov 

- úlohy a opatrenia civilnej 
ochrany sa plnia aj počas 
núdzového alebo 
výnimočného  

stavu 
 
387/2002 Z. z. o riadení štátu 
v krízových situáciách mimo 

času vojny a vojnového 
stavu 
- doplnenie úloh 
a kompetencií VÚC 

 
601/2003 Z. z. o životnom 
minime 
- za príjem na určenie sumy 

životného minima sa 
nepovažuje príjem zo 

19.01.2021 
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závislej činnosti vykonávanej 
na základe dohody o práci 
vykonávanej mimo 
pracovného pomeru 

uzatvorenej počas 
mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu, ktorej 

predmetom je realizovanie 
opatrení prijatých na riešenie 
mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu 
 
5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti 

- uchádzač o zamestnanie 
môže vykonávať hygienické 
a protiepidemické opatrenia 
na zabezpečenie zdravotnej 

starostlivosti pre 
obyvateľstvo počas 
mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu 
 
576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti  
- možnosť očkovania aj 
v inom prostredí 

 
578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v 
zdravotníctve  
- a zdravotníckeho 
pracovníka sa počas krízovej 

situácie považuje aj žiak 
tretieho alebo štvrtého 
ročníka na strednej 
zdravotníckej škole v 

študijnom odbore 
zdravotnícky asistent, ktorý 
je v pracovnoprávnom 
vzťahu alebo obdobnom 

pracovnom vzťahu u 
poskytovateľa a dovŕšil 18 
rokov veku. 
 

580/2004 Z. z. o zdravotnom 
poistení 
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- príslušná zdravotná 
poisťovňa počas krízovej 
situácie uhrádza v plnom 
rozsahu náklady zdravotnej 

starostlivosti poskytnutej 
poistencovi s ochorením 
COVID-19 v inom členskom 
štáte 

 
447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia 
- za príjem sa na účely 
poskytovania peňažných 
príspevkov na kompenzáciu 

nepovažuje príjem zo 
závislej činnosti vykonávanej 
na základe dohody o práci 
vykonávanej mimo 

pracovného pomeru, 
uzatvorenej počas 
mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu, ktorej 
predmetom je realizovanie 
opatrení prijatých na riešenie 
mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu. 
 
45/2011 Z. z. o kritickej 

infraštruktúre 
- rozšírenie povinností a úloh 
pre MPRV SR 
 
179/2011 Z. z. 

o hospodárskej mobilizácii 
- možnosť uložiť pokutu 
opakovane, ak sa 
neodstránia nedostatky 

v určenej lehote 
 
79/2015 Z. z. o odpadoch 
- možnosť poveriť osobu na 

prijatie nebezpečného 
odpadu počas krízovej 
situácie 
 

343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní 
- PRK, ktoré sa neskončilo 
do účinnosti nového ZVO, sa 

dokončí podľa nového ZVO 
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62/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach v 
súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 a 
v justícii  
- možnosť kolektívnych 
orgánov používať 

korešpondenčné hlasovanie 
alebo elektronicky 
 
67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19  
- počas obdobia pandémie 
sa na nakladanie s 
hnuteľným majetkom štátu, 

ktorý je potrebný na 
zamedzenie šírenia 
pandémie, zmiernenie 
negatívnych následkov 

pandémie alebo na 
poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti, nepoužije 
postup podľa osobitného 

predpisu (zákon č. 278/1993 
Z. z. o správe majetku štátu) 
- pri takomto nakladaní je 
správca povinný postupovať 

účelne, hospodárne a v 
súlade s verejným záujmom; 
darovanie hnuteľného 
majetku štátu na účely podľa 
prvej vety vo verejnom 

záujme, najmä testov, liekov 
a ochranných pomôcok, sa 
nepovažuje za 
nehospodárne nakladanie. 

Na platnosť zmluvy uzavretej 
počas obdobia pandémie, 
ktorej predmetom je 
nakladanie s hnuteľným 

majetkom štátu podľa prvej 
vety, sa súhlas podľa 
osobitného predpisu 
nevyžaduje. Rozhodnutie o 

prebytočnosti alebo 
dočasnej prebytočnosti tohto 
hnuteľného majetku štátu 
podľa osobitného 

predpisu sa nevydáva. 
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uznesenie 
vlády č. 30 

8/2021 zo 17. januára 2021 
k návrhu na prijatie opatrení 

na pokles ochorení COVID-19 
na území Slovenskej 
republiky a na zmenu 
prijatých 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 
 

Obmedzenie slobody 
pohybu a pobytu 

s účinnosťou od 27.1.2021 
do pondelka, ktorý najbližšie 
nasleduje po dni, v ktorom 
Ministerstvo zdravotníctva 

SR potvrdilo pokles počtu 
hospitalizovaných pacientov 
s ochorením COVID-19 na 
celonárodnej úrovni pod 

hodnotu 2 500, pričom táto 
hodnota nebola prekročená 
kontinuálne 7 kalendárnych 
dní nasledujúcich v rade po 

sebe – to neplatí pre územný 
obvod 36 okresov, v ktorých 
na základe vykonaných 
antigénových testov od 18. 

januára 2021 do 26. januára 
2021 vykázali menšiu mieru 
pozitivity ako ostatné okresy, 
pričom na tieto účely sa 

považujú hlavné mesto 
Bratislava a mesto Košice za 
jeden okres (bod B.2 tohto 
uznesenia) – slobodu 

pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania od 27. januára 
2021 v čase od 05.00 hod. 
do 01.00 hod. nasledujúceho 

dňa, toto obmedzenie končí 
uplynutím 7. februára 2021 
s výnimkami. 
 
Obmedzenie na území 

Slovenskej republiky pre 
územný obvod 36 okresov, v 
ktorých na základe 
vykonaných antigénových 

testov od 18. januára 2021 
do 26. januára 2021 vykázali 
menšiu mieru pozitivity ako 
ostatné okresy, pričom na 

tieto účely sa hlavné mesto 
Bratislava a mesto Košice 
považujú za jeden okres, 
slobodu pohybu a pobytu 

zákazom vychádzania od 3. 
februára 2021 v čase od 
05.00 hod. do 01.00 hod. 
nasledujúceho dňa, toto 

obmedzenie končí uplynutím 

18.01.2021 
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7. februára 2021 
s výnimkami. 
 

uznesenie 

NR SR 

4/2021 z 12. januára 2021 č. 519 

k návrhu vlády Slovenskej 
republiky na vyslovenie 
súhlasu Národnej rady 
Slovenskej republiky s 

predĺžením núdzového stavu 
vyhláseného z dôvodu 
ohrozenia života a zdravia 
osôb v príčinnej súvislosti 

so vznikom pandémie 
 

NR SR súhlasí s predĺžením 

núdzového stavu, 
schváleného uznesením 
vlády SR z 29.12.2020 č. 
807. 

14.01.2021 

nariadenie 
vlády  

2/2021 zo 7. januára 2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 269/2020 Z. z. na 
vykonanie niektorých opatrení 
hospodárskej mobilizácie v 

súvislosti s vyhlásením 
núdzového stavu na 
zabezpečenie riešenia druhej 
vlny koronavírusu COVID-19 

v znení neskorších predpisov 
 

Mení sa: 
nariadenie vlády SR č. 

269/2020 Z. z. na vykonanie 
niektorých opatrení 
hospodárskej mobilizácie v 
súvislosti s vyhlásením 

núdzového stavu na 
zabezpečenie riešenia 
druhej vlny koronavírusu 
COVID-19 

- zmena v ustanoveniach 
o organizácii výroby a 
služieb 

09.01.2021 

uznesenie 

vlády č. 1 

1/2021 zo 6. januára 2021 

k návrhu na zmenu prijatých 
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 
 

Obmedzenie slobody 

pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania (s výnimkami) 
na území Slovenskej 
republiky, okrem územného 

obvodu okresu Nitra, od 11. 
januára 2021 v čase od 
05.00 hod. do 01.00 hod. 
nasledujúceho dňa, 
obmedzenie končí uplynutím 

24. januára 2021. 
 
Obmedzenie  v územnom 
obvode okresu Nitra slobodu 

pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania od 11. januára 
2021 v čase od 05.00 hod. 
do 01.00 hod. nasledujúceho 

dňa, obmedzenie končí 
uplynutím 29. januára 2021. 
 

11.01.2021 

uznesenie 

vlády č. 808 

453/2020 z 31. decembra 2020 

k návrhu na zmenu opatrení 
podľa čl. 5 ods. 4 ústavného 
zákona č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase 

vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a 

Obmedzenie slobody 

pohybu a pobytu na území 
Slovenskej republiky 
zákazom vychádzania (s 
výnimkami) od 1.januára 

2021 v čase od 05.00 hod. 
do 01.00 hod. nasledujúceho 

Od 

31.12.2020 
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núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 
prijatých uznesením vlády SR 
č. 807 z 29. decembra 2020 k 

návrhu na predĺženie času 
trvania núdzového stavu 
podľa čl. 5 ods. 2 ústavného 
zákona č. 227/2002 Z. z. o 

bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov 
vyhláseného uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 
587 z 30. septembra 2020 a 

na prijatie 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 
 

dňa, obmedzenie končí 
uplynutím 24. januára 2021. 

nariadenie 
vlády  

429/2020 zo 16. decembra 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 195/2018 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú 
podmienky na poskytnutie 
investičnej pomoci, 
maximálna intenzita 

investičnej pomoci a 
maximálna výška investičnej 
pomoci v regiónoch 
Slovenskej republiky 
 

Mení sa: 
nariadenie vlády SR č. 
195/2018 Z. z. o regionálnej 
investičnej pomoci 

a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
- doplnenie prechodných 
ustanovení súvisiacich 

s COVID-19 

1.1.2021 

nariadenie 
vlády  

428/2020 z 29. decembra 2020, 
ktorým sa mení nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 
269/2020 Z. z. na vykonanie 

niektorých opatrení 
hospodárskej mobilizácie v 
súvislosti s vyhlásením 
núdzového stavu na 

zabezpečenie riešenia druhej 
vlny koronavírusu COVID-19 
v znení nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 

291/2020 Z. z. 
 

Mení sa: 
nariadenie vlády SR č. 
269/2020 Z. z. na vykonanie 
niektorých opatrení 

hospodárskej mobilizácie v 
súvislosti s vyhlásením 
núdzového stavu na 
zabezpečenie riešenia 

druhej vlny koronavírusu 
COVID-19 v znení 
nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 291/2020 Z. z. 

- zmena v subjektoch 
kompetentných 
v zdravotníckych otázkach 

30.12.2020 

uznesenie 

vlády č. 807 

427/2020 z 29. decembra 2020 

k návrhu na predĺženie času 
trvania núdzového stavu 

Predĺženie na obdobie 40 

dní núdzový stav, vyhlásený 

29.12.2020 
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podľa čl. 5 ods. 2 ústavného 
zákona č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 
vyhláseného uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 
587 z 30. septembra 2020 a 
na prijatie 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 
 

uznesením vlády SR č. 587 
z 30.9.2020 a 
obmedzenie na území 
Slovenskej republiky 

slobodu pohybu a pobytu (s 
výnimkami)  zákazom 
vychádzania od 30. 
decembra 2020 v čase od 

05.00 hod. do 01.00 hod. 
nasledujúceho dňa, 
obmedzenie končí uplynutím 
10. januára 2021. 

zákon 426/2020 z 10. decembra 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 
 

Mení sa tento zákon: 

467/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 

- posunutie termínov 
príslušných ustanovení 
z januára na apríl 
a z decembra 2020 na 

marec 2021 

31.12.2020-

31.03.2021 

zákon  420/2020 z 1. decembra 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 57/2018 Z. z. o 

regionálnej investičnej 
pomoci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a 
ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov v znení neskorších 
predpisov 
 

Menia sa tieto zákony: 
57/2018 Z. z. o regionálnej 
investičnej pomoci 

a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
zákona č. 221/2019 Z. z. a 
zákona č. 399/2019 Z. z.  
- prechodné ustanovenia ku 

konaniam  
 
595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov 

- prechodné ustanovenia k 
lehotám 

01.01.2021 

zákon 415/2020 z 28. decembra 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 314/2018 Z. z. o 
Ústavnom súde Slovenskej 
republiky a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 413/2019 Z. 
z. 
 

Mení sa tento zákon: 
314/2018 Z. z. o Ústavnom 

súde SR 
- doplnenie možnosti 
preskúmať na ÚS SR 
rozhodnutie o predĺžení 

núdzového stavu 
 

29.12.2020 

ústavný 

zákon 

414/2020 z 28. decembra 2020, Mení sa: 

ústavný zákon č. 227/2002 
Z. z. o bezpečnosti štátu v 

29.12.2020 
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ktorým sa mení a dopĺňa 
ústavný zákon č. 227/2002 Z. 
z. o bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 
 

čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 

- možnosť opakovaného 
predlžovania núdzového 
stavu o 40 dní 
- možnosť predĺžiť aj 

núdzový stav vyhlásený pred 
účinnosťou tohto ústavného 
zákona 

uznesenie 

vlády č. 804 

386/2020 zo 16. decembra 2020 

k návrhu na ďalšie rozšírenie 
opatrení v rámci vyhláseného 
núdzového stavu podľa čl. 5 
ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov 
vyhláseného uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 
587 z 30. septembra 2020 v 

znení uznesenia vlády 
Slovenskej republiky č. 718 z 
11. novembra 2020 
 

Obmedzenie slobody 

pohybu a pobytu na území 
Slovenskej republiky 
zákazom vychádzania (s 
výnimkami) od 19. decembra 

2020 v čase od 05.00 hod. 
do 01.00 hod. nasledujúceho 
dňa, obmedzenie končí 
uplynutím 

29. decembra 2020. 

17.12.2020 

nariadenie 
vlády 

380/2020 zo 14. decembra 2020, 

ktorým sa mení a 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 
 

Mení sa: 
nariadenie vlády 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 
- nahradenie lehoty 
splatnosti do 30.06.2021 

17.12.2020 

zákon 360/2020 z 27. novembra 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
 

Mení sa tento zákon: 
523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 

- ustanovenia o zmenách 
v súvislosti s financiami na 
krízové situácie 

01.01.2021 

zákon 353/2020 z 24. novembra 2020 
o zrušení osobitného odvodu 
vybraných finančných 
inštitúcií a o niektorých 

opatreniach súvisiacich s jeho 

Od 1. januára 2021 zaniká 
povinnosť platiť osobitný 
odvod bankou a pobočkou 
zahraničnej banky. 

 

01.01.2021 
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zrušením a o doplnení zákona 
č. 67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti 

so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19 v znení neskorších 
predpisov 

 

Rušia sa:  
- zákon č. 384/2011 Z. z. 
o osobitnom odvode 
vybraných finančných 

inštitúcií 
- nariadenie vlády SR č. 
165/2015 Z. z. 
 

Dopĺňa sa zákon č. 67/2020 
Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti 

v súvislosti so šírením 
COVID-19 

zákon 342/2020 zo 4. novembra 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 91/2010 Z. z. o 
podpore cestovného ruchu v 
znení neskorších predpisov v 
súvislosti s ochorením 

COVID-19 
 

Mení sa tento zákon: 
91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu 
- ustanovenia o príspevku na 
odstránenie negatívnych 
následkov pandémie 

COVID-19 

28.11.2020 

zákon  341/2020 zo 4. novembra 2020 
ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 213/2019 Z. z. o 
odplatách a o poskytovaní 
príspevku v civilnom letectve 
a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 
zákona č. 90/2020 Z. z. 
 

Mení sa tento zákon: 
213/2019 Z. z. o odplatách 

a o poskytovaní príspevku 
v civilnom letectve 
- o príspevku na 
zabezpečenie nevyhnutnej 

leteckej dostupnosti 

28.11.2020 

zákon 330/2020 z 3. novembra 2020, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších 
predpisov 
 

Mení sa tento zákon: 

461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 
- úrazový príplatok za 
chorobu z povolania, 
spôsobenú ochorením 

COVID-19 

21.11.2020 

zákon  319/2020 z 12. novembra 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 
 

Menia sa tieto zákony: 
355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného 

zdravia 
 
576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 
578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych 

14.11.2020 
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pracovníkoch, stavovských 
organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých 

zákonov 
 
460/2007 Z. z. 
o Slovenskom Červenom 

kríži 

uznesenie 
Ústavného 
súdu SR 

318/2020 návrh prezidentky Slovenskej 
republiky, zastúpenej JUDr. 
Petrom Kubinom, poradcom 

prezidentky Slovenskej 
republiky pre oblasť práva a 
spravodlivosti a advokátom, 
Štefánikova 15, Bratislava, na 

začatie konania podľa čl. 125 
ods. 1 písm. a) Ústavy 
Slovenskej republiky o súlade 
§ 58 ods. 5 zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení čl. 

I bodu 21 zákona č. 286/2020 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony, 
s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 
13 ods. 4, čl. 46 ods. 3 a čl. 51 
ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej 
republiky a čl. 11 ods. 3 

ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu a návrh 
prezidentky Slovenskej 
republiky podľa čl. 125 ods. 2 
Ústavy Slovenskej 

republiky na pozastavenie 
účinnosti napadnutého 
právneho predpisu 

ÚS SR p o z a s t a v u j e 
účinnosť § 58 ods. 5 zákona 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného 
zdravia: 
„(5) 
Právo na náhradu škody a 

ušlého zisku z dôvodu 
vykonávania opatrení podľa 
tohto zákona, ktoré sa týkajú 
neurčitého počtu osôb, je 

vylúčené.“ 
 
Proti tomuto rozhodnutiu 
nemožno podať opravný 

prostriedok. 
Podľa c ̌l. 125 ods. 6 
ústavy sa rozhodnutie 
ústavného súdu o 

pozastavení účinnosti 
napadnutých právnych 
predpisov, ich častí, 
prípadne niektorých ich 

ustanovení vyhlasuje 
spôsobom ustanoveným na 
vyhlasovanie zákonov. 
Právoplatné rozhodnutie 

ústavného súdu je 
všeobecne záväzné. 
Podľa § 83 zákona o 
ústavnom súde uznesenie 

ústavného súdu o 
pozastavení účinnosti 
napadnutého právneho 
predpisu, jeho časti alebo 
niektorého jeho ustanovenia 

a uznesenie o zrušení 
pozastavenia účinnosti 
napadnutého právneho 
predpisu, jeho časti alebo 

niektorého jeho ustanovenia 
je právoplatné a všeobecne 
záväzné odo dňa jeho 
vyhlásenia v zbierke 

zákonov. 

13.11.2020 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-125.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-125.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-125.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/286/#predpis.clanok-1.bod-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/286/#predpis.clanok-1.bod-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/286/#predpis.clanok-1.bod-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-1.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-2.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-13.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-13.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-46.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-51.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-51.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-11.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-11.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-11.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-125.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-125.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-125.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-125.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-125.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/314/#paragraf-83


PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (2020-2021) 
(príloha č. 2) 

Podľa § 84 ods. 1 zákona o 
ústavnom súde 
pozastavením účinnosti 
napadnutého právneho 

predpisu, jeho časti alebo 
niektorého jeho ustanovenia 
sa neobnovuje platnosť 
právnych predpisov ním 

zrušených, ak ústavný súd 
nerozhodne inak; ak však 
išlo len o ich zmenu alebo 
doplnenie, platí skorší 

právny predpis v znení 
platnom pred touto zmenou 
alebo doplnením, ak ústavný 
súd nerozhodne inak. 

 
 

uznesenie 
vlády č. 718 

315/2020 z 11. novembra 2020 
k návrhu na zmenu času 

trvania núdzového stavu 
podľa čl. 5 ústavného zákona 
č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase 

vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 

vyhláseného uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 
587 z 30. septembra 2020 a 
na prijatie ďalších opatrení 

podľa čl. 5 ústavného zákona 
č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a 

núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 
 

Zmena dĺžky trvania 
núdzového stavu zo 45 dní 

na 90 a zákaz uplatňovania 
práva pokojne sa 
zhromažďovať v počte nad 
6 osôb, okrem osôb žijúcich 

v jednej domácnosti. 

11.11.2020 

uznesenie 

vlády č. 704 

306/2020 zo 4. novembra 2020 

k návrhu na ďalšie rozšírenie 
opatrení v rámci vyhláseného 
núdzového stavu podľa čl. 5 
ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov 
vyhláseného uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 
587 z 30. septembra 2020 

 

Obmedzenie v územných 

obvodoch okresov Senica, 
Skalica, Dolný Kubín, Martin, 
Námestovo, Turčianske 
Teplice, Humenné, 

Medzilaborce, Michalovce, 
Snina, Sobrance, Vranov 
nad Topľou, Bardejov, 
Kežmarok, Levoča, Poprad, 

Prešov, Sabinov, Stará 
Ľubovňa, Stropkov, Svidník, 
Gelnica, Spišská Nová Ves, 
Liptovský Mikuláš, 

Ružomberok, Tvrdošín, 
Dunajská Streda, 

05.11.2020 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/314/#paragraf-84.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5


PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (2020-2021) 
(príloha č. 2) 

Partizánske, Prievidza, 
Topoľčany, Bánovce nad 
Bebravou, Ilava, Myjava, 
Nové Mesto nad Váhom, 

Považská Bystrica, Púchov, 
Trenčín, Banská Bystrica, 
Brezno, Detva, Zvolen, 
Bytča, Čadca, Kysucké Nové 

Mesto, Žilina slobodu 
pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania (s výnimkami) 
od 9. novembra 2020 do 14. 

novembra 2020 v čase od 
05.00 hod. do 01.00 hod. 
nasledujúceho dňa. 

nariadenie 

vlády  

302/2020 z 28. októbra 2020, 

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 

 

Mení sa: 

nariadenie vlády 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 nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 

184/2020 Z. z. a nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 
273/2020 Z. z. 

01.11.2020 

nariadenie 

vlády 

301/2020 z 28.októbra 2020, 

ktorým sa mení a 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 

nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 271/2020 Z. z. 
 

Mení sa: 

nariadenie vlády č. 102/2020 
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 nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 

271/2020 Z. z.  

30.10.2020 

zákon 300/2020 z 22. októbra 2020, 

ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v 

súvislosti s druhou vlnou 

Menia sa tieto zákony: 

516/2008 Z. z. 
o Audiovizuálnom fonde 
 
284/2014 Z. z. o Fonde na 

podporu umenia 
 

Tento zákon 

nadobúda 
účinnosť 1. 
novembra 
2020 okrem 

čl. I, čl. II a čl. 
IV bodov 15 
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pandémie ochorenia COVID-
19 
 

138/2017 Z. z. o Fonde na 
podporu kultúry 
národnostných menšín 

a 16, ktoré 
nadobúdajú 
účinnosť 1. 
januára 2021. 

 

uznesenie 
vlády 

298/2020 z 28. októbra 2020 
k návrhu na ďalšie rozšírenie 
opatrení v rámci vyhláseného 

núdzového stavu podľa čl. 5 
ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 
vyhláseného uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 
587 z 30. septembra 2020 
 

Vláda obmedzuje slobodu 
pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania od 2. 

novembra 2020 do 8. 
novembra 2020 v čase od 
05.00 hod. do 01.00 hod. 
nasledujúceho dňa 

s výnimkami. 
 
Vláda odporúča hlavnému 
hygienikovi SR vydať 

vyhlášku, ktorou uloží 
povinnosť relevantným 
subjektom 
(zamestnávateľom, 

prevádzkovateľom atď.) 
vyžadovať potvrdenie o 
negatívnom výsledku RT-
PCR testu alebo certifikát 

vydaný Ministerstvom 
zdravotníctva SR s 
negatívnym výsledkom 
antigénového testu 

certifikovaného na území 
Európskej únie na ochorenie 
COVID-19 vykonaný 
subjektom podieľajúcim sa 

na celoplošnom testovaní 
„Spoločná zodpovednosť“ 
pri vstupe do ich objektov. 
 

2.11.2020 

nariadenie 

vlády 

291/2020 z 21. októbra 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 269/2020 Z. z. na 
vykonanie niektorých opatrení 

hospodárskej mobilizácie v 
súvislosti s vyhlásením 
núdzového stavu na 
zabezpečenie riešenia druhej 

vlny koronavírusu COVID-19 
 

Mení sa: 

nariadenie vlády SR č. 
269/2020 Z. z. na vykonanie 
niektorých opatrení 
hospodárskej mobilizácie v 

súvislosti s vyhlásením 
núdzového stavu na 
zabezpečenie riešenia 
druhej vlny koronavírusu 

COVID-19 
- financovanie karanténnych 
zariadení a organizácia 
poštových služieb  

27.10.-

29.12.2020 

uznesenie 
vlády č. 678 

290/2020 z 22. októbra 2020 
k návrhu na rozšírenie 
opatrení v rámci vyhláseného 
núdzového stavu podľa čl. 5 

ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti 

Obmedzenie v územných 
obvodoch okresov 
Námestovo, Tvrdošín, Dolný 
Kubín a Bardejov slobodu 

pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania (s výnimkami) 

23.10.2020 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
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štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 

vyhláseného uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 
587 z 30. septembra 2020 
 

od 24. októbra 2020 do 1. 
novembra 2020 v čase od 
05.00 hod. do 01.00 hod. 
nasledujúceho dňa. 

zákon 286/2020 zo 14. októbra 2020, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

 

Menia sa tieto zákony: 
355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného 
zdravia 

 
153/2013 Z. z. o národnom 
zdravotníckom informačnom 
systéme 

 
1/2014 Z. z. o organizovaní 
verejných športových 
podujatí 

 
 

dňom 
vyhlásenia 
(15.10.2020) 

uznesenie 
vlády  

284/2020 z 12. októbra 2020 
k návrhu na prijatie opatrení v 

rámci vyhláseného 
núdzového stavu podľa čl. 5 
ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti 

štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 

vyhláseného uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 
587 z 30. septembra 2020 
 

Vláda zakazuje 
s účinnosťou od 13.10.2020 

uplatňovanie práva pokojne 
sa zhromažďovať v počte 
nad 6 osôb, okrem osôb 
žijúcich v jednej domácnosti. 

13.10.2020 

nariadenie 

vlády 

273/2020 z 30. septembra 2020, 

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 
nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 184/2020 Z. z. 
 

Mení sa: 

nariadenie vlády SR 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 nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 

184/2020 Z. z. 
- pomoc v hmotnej núdzi 
a osobitný príspevok  

15.10.2020 

nariadenie 

vlády 

271/2020 z 30. septembra 2020, Mení sa: 03.10.2020 

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

 

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  

- dotácia pre 
zamestnávateľa, podmienky 
a výška 

nariadenie 

vlády 

269/2020 z 30. septembra 2020 

na vykonanie niektorých 
opatrení hospodárskej 
mobilizácie v súvislosti s 
vyhlásením núdzového stavu 

na zabezpečenie riešenia 
druhej vlny koronavírusu 
COVID-19 
 

- organizácia výroby, služieb, 

poštových služieb, pracovná 
povinnosť, zdravotné, 
sociálne  a dopravné 
zabezpečenie 

01.10.-

26.10.2020 

uznesenie 
vlády č. 587 

268/2020 z 30. septembra 2020 
k návrhu na vyhlásenie 
núdzového stavu podľa čl. 5 
ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov 
 

Vyhlásenie núdzového stavu 
dňom 1. októbra 2020 na 
obdobie 45 dní na 
postihnutom území 

Slovenskej republiky. 

01.10.2020 

zákon 264/2020 z 22. septembra 2020, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 
67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti 
so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 
 

Menia sa tieto zákony: 
67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 

- ustanovenie dátumov 
(30.9.2020 a 31.12.2020) 
skončenia pandémie na 
účely aplikácie vybraných 

ustanovení 
 
5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti 

- lehota 31.12.2020 na účely 
posudzovania určitých 
podmienok 
 

580/2004 Z. z. o 
zdravotnom poistení 

29.09.2020 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/103/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/
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- nové lehoty úhrad 
 
581/2004 Z. z. o 
zdravotných poisťovniach 

- lehoty na poukazovanie 
príspevkov 
 
112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych 
podnikoch 
- lehoty  
 

nariadenie 
vlády 

261/2020 z 23. septembra 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 70/2020 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú niektoré 
podmienky financovania 
sociálnych služieb v čase 
mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu 
 

Mení sa: 
nariadenie vlády SR č. 
70/2020 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú niektoré 

podmienky financovania 
sociálnych služieb v čase 
mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu 
- úprava podmienok na 
vyplatenie príspevku 

29.09.2020 

zákon 260/2020 zo 17. septembra 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 55/2018 Z. z. o 
poskytovaní informácií o 
technickom predpise a o 

prekážkach voľného pohybu 
tovaru  
 

Mení sa tento zákon: 

55/2018 Z. z. o poskytovaní 
informácií o technickom 
predpise a o prekážkach 
voľného pohybu tovaru 

 

15.10.2020 

zákon 258/2020 zo 17. septembra 2020, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších 
predpisov 
 

Mení sa tento zákon: 

461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 
- úprava povinností pri 
nároku na ošetrovné 

Dňom 

vyhlásenia 
(23.9.2020) 

zákon 257/2020 zo 17. septembra 2020, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 
106/2018 Z. z. o prevádzke 
vozidiel v cestnej premávke a 

o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 

Mení sa tento zákon: 
106/2018 Z. z. o prevádzke 
vozidiel v cestnej premávke 
 

Dňom 
vyhlásenia 
(23.9.2020) 

nariadenie 
vlády 

253/2020 zo 16. septembra 2020, 
ktorým sa predlžuje trvanie 
dočasnej ochrany 
 

Trvanie dočasnej ochrany sa 
predlžuje do 31. decembra 
2020. 

19.09.2020 

zákon 243/2020 z 2. septembra 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 578/2004 Z. z. o 

Menia sa tieto zákony: 
578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, 

Dňom 
vyhlásenia 
(9.9.2020) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/581/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/
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poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve 

a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 

153/2013 Z. z. o národnom 
zdravotníckom informačnom 
systéme a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  
 

zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských 
organizáciách 
v zdravotníctve 

- zakotvenie postavenia 
študenta ako 
zdravotníckeho pracovníka 
v čase krízovej situácie 

 
153/2013 Z. z. o národnom 
zdravotníckom informačnom 
systéme 

- ustanovenia o študentovi 
ako zdravotníckom 
pracovníkovi 

zákon 242/2020 z 2. septembra 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 351/2011 Z. z. o 
elektronických 
komunikáciách v znení 

neskorších predpisov a 
ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov  
v znení neskorších predpisov  

 

Menia sa tieto zákony: 

351/2011 Z. z. o 
elektronických 
komunikáciách 
- k poskytovaniu info počas 

krízovej situácie, vrátane 
umožnenia spracúvania 
lokalizačných údajov 
 

355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného 
zdravia 
- možnosť uloženia pokuty 

za priestupok (izolácia, 
karanténa) do 5000 eur 

Dňom 

vyhlásenia 
(9.9.2020) 

zákon 241/2020 z 2. septembra 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 153/2001 Z. z. o 
prokuratúre v znení 
neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony  

 

Menia sa tieto zákony: 
153/2001 Z. z. o prokuratúre 

- kritériá na pozíciu GP 
 
350/1996 Z. z. o rokovacom 
poriadku Národnej rady 
Slovenskej republiky 

- ustanovenia o návrhu na 
vymenovanie a odvolanie 
GP 
 

385/2000 Z. z. o sudcoch 
a prísediacich 
 
154/2001 Z. z. o 

prokurátoroch a právnych 
čakateľoch prokuratúry 
 

Dňom 
vyhlásenia 

(8.9.2020) 

zákon 218/2020 z 15. júla 2020, 

ktorým sa v súvislosti s 
ochorením COVID-19 dopĺňa 
zákon č. 39/2013 Z. z. o 
integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o 

Menia sa tieto zákony: 

39/2013 Z. z. integrovanej 
prevencii a kontrole 
znečisťovania životného 
prostredia 

 
75/2015 Z. z. o odpadoch 

Dňom 

vyhlásenia 
(5.8.2020) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/350/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/385/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/154/
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zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení 
zákon č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
 

zákon 217/2020 zo 14. júla 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 468/2019 Z. z. o 
štátnom rozpočte na rok 2020 

 

Mení sa tento zákon: 
468/2019 Z. z. o štátnom 
rozpočte na rok 2020 
- upravenie súm vybraných 

položiek a zakotvenie 
oprávnení na čerpanie 
európskych finančných 
nástrojov 

Dňom 
vyhlásenia 
(5.8.2020) 

zákon 199/2020 z 9. júla 2020, 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 
261/2017 Z. z. o štátnej cene  
Jozefa Miloslava Hurbana a 

štátnej cene Alexandra 
Dubčeka 
 

Mení sa tento zákon: 
261/2017 Z. z. o štátnej 
cene  
Jozefa Miloslava Hurbana a 

štátnej cene Alexandra 
Dubčeka 
- doplnenie možnosti 
ocenenia práce aj v  

humanitárnej oblasti  

15.8.2020 

zákon  198/2020 z 9. júla 2020, 
ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v súvislosti 

so zlepšovaním 
podnikateľského prostredia 
zasiahnutým opatreniami na 
zamedzenie šírenia 

nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 
 

Menia sa tieto zákony: 
513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník 

- možnosť použitia vlastných 
zdrojov, ktorých použitie nie 
je zákonom stanovené, na 
zvýšenie základného imania 

 
455/1991 Zb. živnostenský 
zákon 
 
145/1991 Zb. o správnych 

poplatkoch 
 
152/1995 Z. z. o potravinách 
 

18/1996 Z. z. o cenách 
 
212/1997 Z. z. o povinných 
výtlačkoch periodických 

publikácií, neperiodických 
publikácií a rozmnoženín 
audiovizuálnych diel 
 

194/1998 Z. z. o šľachtení 
a plemenitbe 
hospodárskych zvierat 
 

453/2003 Z. z. o orgánoch 
štátnej správy v oblasti 

Dňom 
vyhlásenia  
(21.7.2020) 

okrem čl. 
XXVII, ktorý 
nadobúda 
účinnosť 1. 

septembra 
2020, čl. VIII 
§ 39u v bode 
4, čl. X bodov 
1, 2, 5, 8 až 

16, 18, 19, 
22, 23, 25, 27 
a 28 a čl. 
XXXIV, ktoré 

nadobúdajú 
účinnosť 1. 
januára 2021, 
čl. XXXVI 

bodov 1 až 
31 a 33, ktoré 
nadobúdajú 
účinnosť 1. 

júla 2021, čl. 
VIII bodov 1 
až 3 a § 39v 
v bode 4, 

ktoré 
nadobúdajú 
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sociálnych vecí, rodiny 
a služieb zamestnanosti 
 
461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení 
- spôsob použitia zostatku 
správneho fondu 
- povinnosť poskytovať 

údaje Rade pre rozpočtovú 
zodpovednosť 
 
530/2003 Z. z. 

o obchodnom registri 
 
595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov 

 
5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti 
 

106/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z tabakových výrobkov 
 
657/2004 Z. z. o tepelnej 

energetike 
 
24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné 

prostredie 
 
124/2006 Z. z. o BOZP 
 

125/2006 Z. z. o inšpekcii 
práce 
 
39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti 

 
250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa 
 

330/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného 
zdravia 
 

289/2008 Z. z. o používaní 
elektronickej registračnej 
pokladnice 
 

274/2009 Z. z. o poľovníctve 
 
313/2009 Z. z. 
o vinohradníctve 

 

účinnosť 1. 
januára 2022, 
a čl. X bodov 
3, 6, 17, 20, 

24, 26, 29, 31 
a 33, ktoré 
nadobúdajú 
účinnosť 1. 

januára 2023. 
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563/2009 Z. z. daňový 
poriadok 
- zmena lehoty v súvislosti 
s protokolom 

 
314/2012 Z. z. o pravidelnej 
kontrole vykurovacích 
systémov a klimatizačných 

systémov 
 
94/2013 Z. z. 
o puncovníctve 

 
474/2013 Z. z. o výbere 
mýta za užívanie 
vymedzených úsekov 

pozemných komunikácií 
 
488/2013 Z. z. o diaľničnej 
známke 

 
292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych 
štrukturálnych 

a investičných fondov 
 
321/2014 Z. z. 
o energetickej efektívnosti 

 
290/2016 Z. z. o podpore 
malého a stredného 
podnikania 

 
106/2018 Z. z. o prevádzke 
vozidiel v cestnej premávke 
 
157/2018 Z. z. o metrológii 

 
170/2018 Z. z. o zájazdoch, 
spojených službách 
cestovného ruchu, 

niektorých podmienkach 
podnikania v cestovnom 
ruchu 
 

91/2019 Z. z. 
o neprimeraných 
podmienkach v obchode 
s potravinami 

 
67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti v 

súvislosti so šírením 
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nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 
- uplatnenie odpočtu 
daňovej straty 

- platenie daňových 
preddavkov na daň 
z príjmov PO 
- výmena info v oblasti 

správy daní 
 
 

nariadenie 

vlády 

196/2020 z 15. júla 2020, 

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 
nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 172/2020 Z. z. 
 

Mení sa:  

Nariadenie vlády SR 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 nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 
172/2020 Z. z. 
- posun termínu splatnosti 

poistného z júla na 31. 
december 2020 

21.07.2020 

nariadenie 
vlády 

189/2020 z 1. júla 2020, 

ktorým sa zrušuje nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 
77/2020 Z. z. na vykonanie 
niektorých opatrení 
hospodárskej mobilizácie v 

znení nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 
117/2020 Z. z. 
 

Zrušuje sa: 
nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 77/2020 Z. z. na 
vykonanie niektorých 
opatrení hospodárskej 
mobilizácie v znení 

nariadenia vlády Slovenskej 
republiky 
č. 117/2020 Z. z. 

07.07.2020 

nariadenie 

vlády 

186/2020 z 1. júla 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 101/2020 Z. z. o 
predĺžení podporného 

obdobia v nezamestnanosti 
počas trvania mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 v znení 
nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 137/2020 Z. z. 

 

Mení sa: 

nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 101/2020 Z. z. 
- predĺženie podporného 
obdobia v nezamestnanosti 

o jeden mesiac, najneskôr 
do 31.08.2020 

03.07.2020 

nariadenie 
vlády  

184/2020 z 24. júna 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 102/2020 Z. z. o 

Mení sa: 
nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 102/2020 Z. z. o 

niektorých opatreniach v 

01.07.2020 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/77/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/77/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/77/
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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 

 

oblasti sociálnych vecí, 
rodiny a služieb 
zamestnanosti v čase 
mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19  

- ochranný príspevok 
 
 

nariadenie 

vlády 

172/2020 zo 17. júna 2020, 

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 
 

Mení sa: 

nariadenie vlády SR 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 

- zmena termínu splatnosti 
poistného z júna 2020 na 
31.12.2020 

24.06.2020 

nariadenie 

vlády 

171/2020 zo 17. júna 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 115/2020 Z. z. o 
niektorých opatreniach na 

zabezpečenie výkonu 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v čase 
mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 
 

Mení sa: 

nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 115/2020 Z. z. o 
niektorých opatreniach na 
zabezpečenie výkonu 

sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v čase 
mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 
 
 

24.06.2020 

zákon  165/2020 z 9. júna 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 362/2011 Z. z. o 
liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony  

 

Menia sa tieto zákony: 
362/2011 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych 
pomôckach 

- neuplatnenie vybraných 
ustanovení zákona v období 
od 26.5.2020-25.5.2021 
v súvislosti s ochorením 

COVID-19 
- upravenie pravidiel pre 
internetový výdaj 
 

145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch 
- vyňatie vyberania 
niektorých poplatkov do 

25.5.2021 
 

dňom 
vyhlásenia 
(23.6.2020) 
okrem čl. I 

tretieho bodu, 
ktorý 
nadobúda 
účinnosť 26. 

mája 2021. 
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576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti 

- neuplatnenie vybraných 
ustanovení od 26.5.2020-
25.5.2021 
 

zákon 158/2020 z 9. júna 2020, 

ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v oblasti 
zdravotníctva v súvislosti s 

mimoriadnymi opatreniami 
súvisiacimi so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 

 

Menia sa tieto zákony: 
578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, 

zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
- uznanie praxe za situácie 
COVID-19 za ďalšie 
vzdelávanie 

 
363/2011 Z. z. o rozsahu a 
podmienkach úhrady liekov, 
zdravotníckych pomôcok a 

dietetických potravín na 
základe verejného 
zdravotného poistenia a o 
zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
 
343/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 

363/2011 Z. z. o rozsahu a 
podmienkach úhrady liekov, 
zdravotníckych pomôcok a 
dietetických potravín na 
základe verejného 

zdravotného poistenia a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a o 

doplnení zákona č. 
580/2004 Z. z. o 
zdravotnom poistení a o 
zmene a doplnení zákona č. 

95/2002 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších 

predpisov 
 
69/2020 Z. z. o 
mimoriadnych opatreniach v 

súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 

dňom 
vyhlásenia 
18.6.2020 
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ľudskej choroby COVID-19 v 
oblasti zdravotníctva a 
ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony  

 
92/2017 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 
578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, 
zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších 

predpisov  
 

zákon 157/2020 z 9. júna 2020, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa dopĺňa 
zákon  

č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších 
predpisov 
 

Menia sa tieto zákony: 
461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení 
- nárok poistenca na 
nemocenské  a ošetrovné 
po skončení krízovej 

situácie 
- oslobodenie od platenia 
nemocenského, 
dôchodkového  poistenia 

a poistenia v 
nezamestnanosti 
- k sociálnym službám 
a predškolským zariadeniam 

po skončení krízovej 
situácie 
 
311/2001 Z. z. Zákonník 
práce 

- možnosť predĺženia 
pracovného pomeru na 
dobu určitú, ktorý skončil 
počas krízovej situácie 

COVID-19 alebo do 2 
mesiacov po ich odvolaní, je 
možné predĺžiť 1x najviac 
o rok 

- povinnosť prerokovať 
takéto predĺženie/opätovné 
dohodnutie so zástupcami 
zamestnancov, inak sa 

pracovný pomer považuje 
za uzatvorený na neurčitý 
čas 
 

 

dňom 
vyhlásenia 

17.6.2020 
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zákon 156/2020 z 9. júna 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 67/2020 Z. z. o 
niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej 
oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 v 

znení neskorších predpisov 
 

Mení sa tento zákon: 
67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti v 

súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 
- povinnosť prijímateľa 

podielu zaplatenej dane 
z príjmov z r. 2018 
- doplnenie opatrení 
v oblasti hazardných hier 

- predĺženie termínu na 
splnenie povinnosti predložiť 
správu a vyúčtovanie 
vlastníkom bytov 

a nebytových priestorov do 
31.7.2020 
 

dňom 
vyhlásenia 
17.6.2020 

zákon 155/2020 z 9. júna 2020, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 
71/2013 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky  
v znení neskorších predpisov 
a o doplnení zákona  
č. 62/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach  
v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 a 

v justícii a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony v 
znení zákona č. 92/2020 Z. z.  
 

Menia sa tieto zákony: 

71/2013 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky 

 - dotácia na úhradu 
nájomného (trhové miesto 
alebo miestnosť, kde 
nájomca predáva 

tovar/službu) 
 
62/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach v 

súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 
a v justícii a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v znení zákona č. 
92/2020 Z. z. 
- postup v prípade súdneho 
rozhodnutia 

pri podnikateľoch pod 
dočasnou ochranou 

dňom 

vyhlásenia 
17.6.2020 

nariadenie 
vlády  

152/2020 z 10. júna 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 116/2020 Z. z. o 
niektorých opatreniach v 
oblasti sociálnych služieb v 

čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 
 

Mení sa: 
nariadenie vlády SR č. 

116/2020 Z. z. o niektorých 
opatreniach v oblasti 
sociálnych služieb v čase 
mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 

- zmena v pobytovej forme 
sociálnej služby 

15.06.2020 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/71/
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nariadenie 
vlády 

150/2020 z 10. júna 2020, 
ktorým sa mení nariadenie 
vlády Slovenskej republiky 
č. 133/2020 Z. z., ktorým sa 

dočasne obnovuje kontrola 
hraníc 
na vnútorných hraniciach 
Slovenskej republiky 

 

Mení sa:  
nariadenie vlády SR 
č. 133/2020 Z. z., ktorým sa 
dočasne obnovuje kontrola 

hraníc na vnútorných 
hraniciach Slovenskej 
republiky 
- vymenovanie hraničných 

priechodov 

11.06.2020 

zákon 149/2020 zo 4. júna 2020 
o mimoriadnych štátnych 
zárukách a o doplnení 

niektorých zákonov 
 

- poskytnutie, správa 
a realizácia mimoriadnych 
štátnych záruk SR pre EÚ, 

zastúpenej EK, na zriadenie 
Európskeho nástroja 
dočasnej podpory na 
zmiernenie rizík v súvisl. 

s pandémiou COVID-19 
 

dňom 
vyhlásenia 
11.6.2020  

zákon 148/2020 zo 4. júna 2020, 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 

440/2015 Z. z. o športe a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov  

 

Mení sa tento zákon: 
440/2015 Z. z. o športe 

- stanovenie limitu použitia 
príspevkov uznanému 
športu na max. 20% 
z ročných príjmov 

národného športového 
zväzu 
 
- zasadnutie kolektívneho 

orgánu v čase krízovej 
situácie 
 
- výpočet príspevku 

uznanému športu pre r. 
2021-2023 
 
- ustanovenia o kolektívnych 
orgánoch športu v krízovej 

situácii 
 

dňom 
vyhlásenia 

11.6.2020 

uznesenie 
vlády SR č. 

366 

147/2020 z 10. júna 2020 
k návrhu na skončenie 

núdzového stavu, zrušenie 
uloženia pracovnej povinnosti 
na zabezpečenie výkonu 
zdravotnej starostlivosti, 

zrušenie zákazu 
uplatňovania práva na štrajk 
niektorým pracovníkom a 
zrušenie zákazu 

uplatňovania práva pokojne 
sa zhromažďovať 
vyhláseného uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 

114 z 15. marca 2020 a 
rozšíreného uznesením vlády 

- skončenie núdzového 
stavu uplynutím 13.6.2020 

 
- mimoriadna situácia trvá 
naďalej 
 

- zrušenie pracovnej 
pohotovosti, zákaz 
uplatňovania štrajku, zákaz 
uplatňovania práva pokojne 

sa zhromažďovať 
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Slovenskej republiky č. 115 z 
18. marca 2020, uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 
169 z 27. marca 2020, 

uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 207 zo 6. apríla 
2020 a uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 233 

zo 16. apríla 2020 
 

uznesenie 
Ústavného 

súdu SR 

145/2020 č. k. PL. ÚS 13/2020-185 z 
27. mája 2020 

Konanie o návrhu skupiny 
34 poslancov Národnej rady 

Slovenskej republiky v časti 
týkajúcej sa súladu § 63 
ods. 18 písm. b) a c) a ods. 
19 a 20 zákona č. 351/2011 

Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení 
účinnom do 17. mája 2020 s 
čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1, 

čl. 19 ods. 2 a 3 a čl. 22 
ods. 1 a 2 Ústavy 
Slovenskej republiky, s čl. 7 
ods. 1 a čl. 10 ods. 2 a 3 

Listiny základných práv a 
slobôd, s čl. 8 ods. 1 a 2 
Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných 

slobôd a s čl. 7, čl. 8 a čl. 52 
Charty základných práv 
Európskej únie z a s t a v u j 
e. 

 
Dňom vyhlásenia tohto 
uznesenia v Zbierke 
zákonov Slovenskej 
republiky zaniká na základe 

§ 81 zákona č. 314/2018 Z. 
z. o Ústavnom súde 
Slovenskej republiky a o 
zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 
zákona č. 413/2019 Z. z. 
platnosť uznesenia 
Ústavného súdu Slovenskej 

republiky č. k. PL. ÚS 
13/2020-103 z 13. mája 
2020 v časti týkajúcej sa 
pozastavenia účinnosti § 63 

ods. 18 písm. c) a ods. 19 a 
20 v rozsahu, v akom sa 
vzťahujú na § 63 ods. 18 
písm. b) a c) zákona č. 

351/2011 Z. z. o 
elektronických 

dňom 
vyhlásenia 

5.6.2020 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-19
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-19
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-19
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-13.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-16.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-19.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-22.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-22.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-22.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-22.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/314/#paragraf-81
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-19
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-20
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-c
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komunikáciách v znení 
účinnom do 17. mája 2020. 
 

Uznesenie 

Ústavného 
súdu SR 

144/2020 č. k. PL. ÚS 13/2020-103 z 

13. mája 2020 

P o z a s t a v u j e účinnosť 

§ 63 ods. 18 písm. c) 
zákona č. 351/2011 Z. z. o 
elektronických 
komunikáciách v znení 

neskorších predpisov. 
 
(= podnik pri pandémii už 
nie je oprávnený spracúvať 

údaje, ktoré sú predmetom 
telekomunikačného 
tajomstva v rozsahu 
potrebnom na identifikáciu 

pohybu dotknutého 
užívateľa v záujme ochrany 
života a zdravia.) 
 

P o z a s t a v u j e účinnosť 
§ 63 ods. 19 a 20 v rozsahu, 
v akom sa vzťahujú na § 63 
ods. 18 písm. b) a c) zákona 

č. 351/2011 Z. z. o 
elektronických 
komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. 

 
(= podnik tieto údaje nie je 
oprávnený poskytovať 
Úradu verejného 

zdravotníctva SR, ktorý 
týmto zároveň nie je 
oprávnený takéto údaje 
spracúvať) 
 

Platnosť uznesenia 
Ústavného súdu Slovenskej 
republiky č. k. PL. ÚS 
13/2020-103 z 13. mája 

2020 zanikla dňom 
vyhlásenia uznesenia 
Ústavného súdu Slovenskej 
republiky č. k. PL. ÚS 

13/2020-185 z 27. mája 
2020 v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky pod č. 
145/2020 Z. z. 

 

dňom 

vyhlásenia 
5.6.2020 
 
 

nariadenie 
vlády 

137/2020 z 27. mája 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 101/2020 Z. z. o 
predĺžení podporného 

Mení sa: 
nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 101/2020 Z. z. o 

predĺžení podporného 
obdobia v nezamestnanosti 

30.05.2020 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-19
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-20
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/#paragraf-63.odsek-18.pismeno-c
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obdobia v nezamestnanosti 
počas trvania mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 
 

počas trvania mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 
- predĺženie podporného 
obdobia v nezamestnanosti 
o jeden mesiac 

zákon 136/2020 z 20. mája 2020, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 
170/2018 Z. z. o zájazdoch, 
spojených službách 

cestovného ruchu, niektorých 
podmienkach podnikania v 
cestovnom ruchu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  

v znení zákona č. 119/2019 Z. 
z.  
 

Mení sa tento zákon: 
170/2018 Z. z. o zájazdoch, 
spojených službách 
cestovného ruchu, 

niektorých podmienkach 
podnikania v cestovnom 
ruchu 
- zmena zmluvy o zájazde 

alebo náhradný zájazd, ak 
nie je možné cestujúcemu 
poskytnúť zazmluvnenú 
destináciu v dôsledku 

COVID-19 najneskôr do 
31.8.2021 
- taxatívny výpočet kategórií 
osôb, ktorí môžu odmietnuť 

náhradný zájazd a budú 
vyplatení 
- vysporiadanie platieb do 
14.9.2021 

 

dňom 
vyhlásenia 
29.5.2020 

zákon 134/2020 z 14. mája 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 

 

Menia sa tieto zákony: 
575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy 
- uvedenie úloh pre 
podpredsedu vlády, ktorý 
neriadi ministerstvo 
- doplnenie úloh pre Úrad 

vlády SR 
- zriadenie fondu vzájomnej 
pomoci na účel zmiernenia 
negat. následkov šírenia 

COVID-19 na Úrade vlády 
SR, fond nemá právnu 
subjektivitu 
 

400/2015 Z. z. o tvorbe 
právnych predpisov 
a o Zbierke zákonov SR 
- ustanovenie o verejnom 

vypočutí 
 
55/2017 Z. z. o štátnej 
službe 

dňom 
vyhlásenia 
26.5.2020, 

okrem 
a) 
čl. I bodov 7, 
11, 13, 14, 
15, 19, 20, 

22, 24 a 26, 
čl. III až VII, 
čl. VIII bodu 
1, čl. IX, čl. X, 

čl. XI bodov 
1, 4, 5 a čl. 
XIII až XV, 
ktoré 

nadobúdajú 
účinnosť 1. 
júla 2020,  
b) 

čl. I bodov 10, 
12 a 27 a čl. 
VIII bodov 2 a 
3, ktoré 

nadobúdajú 
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- ustanovenie o štátnom 
tajomníkovi, ktorý neriadi 
ministerstvo 

účinnosť 1. 
októbra 2020,  
c) 
čl. II, ktorý 

nadobúda 
účinnosť 1. 
januára 2021 
 

nariadenie 
vlády 

133/2020 z 20. mája 2020, 
ktorým sa dočasne obnovuje 
kontrola hraníc na vnútorných 
hraniciach Slovenskej 

republiky 
 

Obnova kontroly hraníc 
s Poľskom a na 
medzinárodných letiskách. 
 

Zrušujú sa: 
nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 71/2020 Z. z., 
ktorým sa dočasne obnovuje 

kontrola hraníc na 
vnútorných hraniciach 
Slovenskej republiky, 
2. 

nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 80/2020 Z. z., 
ktorým sa predlžuje dočasné 
obnovenie kontroly hraníc na 

vnútorných hraniciach 
Slovenskej republiky, 
3. 
nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 114/2020 Z. z., 
ktorým sa predlžuje dočasné 
obnovenie kontroly hraníc na 
vnútorných hraniciach 

Slovenskej republiky. 
 

11.06.2020 

nariadenie 
vlády 

132/2020 z 20. mája 2020, 
ktorým sa dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky 

č. 76/2020 Z. z. o spôsobe 
určenia poklesu čistého 
obratu a príjmov z podnikania 
a z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti 
 

Mení sa: 
nariadenie vlády SR 
č. 76/2020 Z. z. o spôsobe 

určenia poklesu čistého 
obratu a príjmov z 
podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej 

činnosti 

22.05.2020 

nariadenie 
vlády 

131/2020 z 20. mája 2020, 
o splatnosti poistného na 

sociálne poistenie v čase 
mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 
 

Nové termíny splatnosti 
poistného. 

22.05.2020 

zákon 129/2020 z 13. mája 2020, Menia sa tieto zákony: dňom 

vyhlásenia 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/71/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/80/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/114/
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ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v 

súvislosti s ochorením 
COVID-19 
 

96/1991 Zb. o verejných 
kultúrnych podujatiach 
- usporiadatelia, ktorí pre 
COVID-19 nemohli 

usporiadať podujatie v čase 
od 10.3.-31.12.2020, 
nemusia platiť zmluvnú 
pokutu, ktorá im z tejto 

zmluvy vyvstáva, je 
oprávnený odstúpiť od 
zmluvy, nie je v omeškaní 
s plnením záväzkov 

- povinnosti usporiadateľov 
voči osobe, ktorá si na 
podujatie zakúpila 
vstupenku 

 
13/1993 Z. z. o umeleckých 
fondoch 
- zmeny vo vyplácaní 

príspevkov 
 
308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii 

- zmena v ustanoveniach 
o prideľovaní frekvencie na 
rozhlasové terestriálne 
vysielanie 

 
516/2008 Z. z. 
o Audiovizuálnom fonde 
 

284/2014 Z. z. o Fonde na 
podporu umenia 
 
138/2017 Z. z. o Fonde na 
podporu kultúry 

národnostných menšín 
 
 

21.5.2020 

zákon 128/2020 zo 14. mája 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon 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 a ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 528/2008 Z. z. o 
pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v 

znení neskorších predpisov 

Menia sa tieto zákony: 

292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a 
investičných fondov 

- príspevky a možnosti 
zasadnutia počas krízovej 
situácie COVID-19 
 

528/2008 Z. z. o pomoci a 
podpore poskytovanej z 
fondov Európskeho 
spoločenstva 

dňom 

vyhlásenia 
21.5.2020 
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 - dohoda o splátkach 
a odklade platenia počas 
krízy COVID-19 

zákon 127/2020 z 13. mája 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony  
 

Menia sa tieto zákony: 

461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 
- nové ustanovenia 
o lekárskej posudkovej 

činnosti 
- SZČO a termíny vzniku 
a zániku povinného 
nemocenského 

a dôchodkového poistenia 
- lehota na splnenie 
povinnosti FR SR voči 
Sociálnej poisťovni 

 
283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách 
- nezvyšovanie sumy 

stravného a základnej 
náhrady do 31.12.2021 
 
5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti 
 

dňom 

vyhlásenia 
21.5.2020 

zákon 126/2020 z 13. mája 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 281/2015 Z. z. o 
štátnej službe 
profesionálnych vojakov a o 
zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 
 

Menia sa tieto zákony: 
281/2015 Z. z. o štátnej 

službe profesionálnych 
vojakov 
- prijatie do štátnej služby 
počas krízy COVID-19 

 
55/2017 Z. z. o štátnej 
službe 
- vyňatie riaditeľa ÚPSVaR 
spod pôsobnosti 

vymenovaných ustanovení 
z. o štátnej službe 
a zadefinovanie jeho 
postavenia 

- zmena kvalifikačného 
predpokladu – dĺžka praxe 
pri vymenovaní do funkcie 
generálneho tajomníka – z 3 

rokov na 5 rokov praxe 
- zmena zadefinovania 
organizačnej zmeny 
- zmena personálnych 

kritérií na prijatie do 
dočasnej štátnej služby 
a termínové limitovanie jej 
trvania 

- ustanovenia o štátnom 
zamestnancovi 

dňom 
vyhlásenia 

21.5.2020 



PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (2020-2021) 
(príloha č. 2) 

vykonávajúcom lekársku 
posudkovú činnosť 
- nové ustanovenia 
o porušeniach služobnej 

disciplíny 
 
35/2019 Z. z. o finančnej 
správe 

- riaditeľa daňového úradu, 
riaditeľa colného úradu, 
riaditeľa Kriminálneho úradu 
finančnej správy, 

námestníka riaditeľa 
daňového úradu, 
námestníka riaditeľa 
colného úradu a námestníka 

riaditeľa Kriminálneho úradu 
finančnej správy ustanovuje 
do funkcie a odvoláva z 
funkcie prezident; z funkcie 

ich možno odvolať aj bez 
uvedenia dôvodu 
- GR sekcie môže prezident 
odvolať z funkcie aj bez 

uvedenia dôvodu 
 

zákon 125/2020 z 13. mája 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 
 

Menia sa tieto zákony: 
578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, 
zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských 

organizáciách 
v zdravotníctve 
- poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti je aj osoba, 
ktorá poskytuje zdravotnú 

starostlivosť na základe 
rozhodnutia o zriadení 
mobilného odberového 
miesta („MOM“) 

- RÚVZ vydáva povolenie 
na prevádzkovanie MOM  
- zavedenie pojmu 
„dočasnej odbornej stáže“ = 

výkon odborných 
pracovných činností 
stážistom v rozsahu 
ustanovenom pre lekára 

výhradne počas krízovej 
situácie z dôvodu ochorenia 
COVID-19 
- vláda Slovenskej republiky 

môže počas krízovej 
situácie rozhodnúť, že 

dňom 
vyhlásenia 

21.5.2020 
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odbery biologického 
materiálu na zistenie 
ochorenia COVID-19 môže 
vykonávať aj profesionálny 

vojak ozbrojených síl SR, 
ktorý je zdravotníckym 
pracovníkom 
 

461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 
- doplnenie prílohy Zoznam 
chorôb z povolania 

 
576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti 
- vylúčenie poskytovania 
zdravotnej starostlivosti 
spod pojmu hospodárska 

činnosť počas trvania krízy 
- ustanovenia 
o epidemiologickej 
ambulancii 

- výslovné oprávnenie 
všeobecných lekárov 
a lekárov so špecializáciou 
poskytnúť osobe (po 

overení jej totožnosti 
a poisťovne) poskytnúť 
konzultáciu cez elektronickú 
komunikáciu bez jej osobnej 

prítomnosti v ambulancii, 
následná povinnosť zapísať 
toto do zdravotnej 
dokumentácie tejto osoby 
 

577/2004 Z. z. o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného 

poistenia a o úhradách za 
služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti 

- oslobodenie 
zdravotníckeho pracovníka, 
ktorý je prevážaný na odber 
bio materiálu za účelom 

zistenia prítomnosti 
ochorenia COVID-19 od 
spoluúčasti za poplatok za 
kilometer jazdy  

- v roku 2021 sa na základe 
verejného zdravotného 



PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (2020-2021) 
(príloha č. 2) 

poistenia plne uhrádzajú 
zdravotné výkony v 
základnom prevedení 
poskytnuté pri liečbe 

zubného kazu aj v prípade, 
ak poistenec neabsolvoval v 
roku 2020 preventívnu 
zubno-lekársku prehliadku 

 
 
579/2004 Z. z. o záchrannej 
zdravotnej službe 

 
580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení 
- zmena podmienok účasti 

na verejnom zdravotnom 
poistení,  
- usmernenie o ročnom 
zúčtovaní poisťovne 

 
581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou 
- povinnosť zdravotných 
poisťovní uzatvoriť zmluvu  
s každým poskytovateľom 

MOM a každou 
epidemiologickou 
ambulanciou 
- nové povinnosti zdravotnej 

poisťovne voči Sociálnej 
poisťovni 
- možnosť platenia 
preddavku alebo paušálnej 
úhrady poskytovateľovi 

zdravotnej starostlivosti od 
zdravotnej poisťovne + 
stanovenie stropových súm 
 

355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného 
zdravia 
- kompetencia pre RÚVZ 

vydať rozhodnutie vytvoriť 
MOM počas krízovej 
situácie ohľ. COVID-19 
 

362/2011 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych 
pomôckach 
- oprávnenie pre lekára 

alebo zdravotnú sestru 
predpísať pacientovi ním 



PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (2020-2021) 
(príloha č. 2) 

dlhodobo užívaný liek 
elektronicky na dobu najviac 
30 dní počas krízy COVID-
19 

 
363/2011 Z. z. o rozsahu 
a podmienkach úhrady 
liekov, zdravotníckych 

pomôcok a dietetických 
potravín na základe 
verejného zdravotného 
poistenia 

- plynutie lehôt 
 
153/2013 Z. z. o národnom 
zdravotníckom informačnom 

systéme 
 
 
69/2020 Z. z. 

o mimoriadnych opatreniach 
v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 v 

oblasti zdravotníctva 
 

zákon 120/2020 z 13. mája 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 67/2020 Z. z. o 
niektorých mimoriadnych 
opatreniach vo finančnej 
oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 v 
znení neskorších predpisov 
 

Mení sa tento zákon: 
67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 
- lehoty na poukázanie 
podielu zaplatenej dane 
správcom 
- nakladanie so zaplatenými 

preddavkami na daň 
z príjmov, lehoty 
- nové ustanovenia 
o finančnom zabezpečení 

likvidity pre malé, stredné 
a veľké podniky formou 
záruky za úver a formou 
odpustenia poplatku za 

záruku za úver 
 

dňom 
vyhlásenia 

20.5.2020 

zákon 119/2020 z 15. mája 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

Menia sa tieto zákony: 
355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného 
zdravia 
- uloženie povinnosti pre 
fyzickú osobu používať 

mobilnú aplikáciu na 

dňom 
vyhlásenia 

18.5.2020 
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predpisov a ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. 
z. o elektronických 
komunikáciách v znení 

neskorších predpisov 
 

monitorovanie dodržiavania 
nariadenej izolácie 
- uzákonenie šiestich §, 
týkajúcich sa mobilnej 

aplikácie na monitorovanie 
dodržiavania nariadenej 
izolácie a nedodržiavanie 
§60 ods. 4 je zaradené ako 

priestupok (ak FO dala 
súhlas na izoláciu 
v domácom prostredí, neplní 
povinnosti v súvislosti 

s mobilnou aplikáciou) 
- exemplifikatívne 
ustanovenie kategórií 
osobných údajov, ktoré ÚVZ 

spracúva, poskytuje a 
sprístupňuje 
 
351/2011 Z. z. 

o telekomunikáciách 
- rozšírenie okruhu orgánov, 
ktoré nepotrebujú súhlas pri 
ukladaní alebo získavaní 

prístupu k info uloženým 
v koncovom zariadení 
užívateľa, o ÚVZ SR  
- určenie časového limitu, 

do ktorého je ÚVZ SR 
oprávnený spracúvať 
predmetný rozsah údajov 
 

nariadenie 
vlády 

117/2020 z 11. mája 2020, 
ktorým sa mení nariadenie 
vlády Slovenskej republiky 
č. 77/2020 Z. z. na vykonanie 
niektorých opatrení 

hospodárskej mobilizácie 
 

Mení sa: 
nariadenie vlády SR 
č. 77/2020 Z. z. na 
vykonanie niektorých 
opatrení hospodárskej 

mobilizácie 
 

13.05.2020 

nariadenie 
vlády 

116/2020 zo 7. mája 2020 
o niektorých opatreniach v 

oblasti sociálnych služieb v 
čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 
 

- zmeny pri poskytovaní 
pobytovej sociálnej služby 

15.06.2020 

nariadenie 

vlády 

115/2020 zo 7. mája 2020 

o niektorých opatreniach na 
zabezpečenie výkonu 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v čase 

mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo 

- k plynutiu lehôt 08.05.-

23.06.2020 
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výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 
 

nariadenie 
vlády 

114/2020 zo 7. mája 2020, 
ktorým sa predlžuje dočasné 
obnovenie kontroly hraníc 
na vnútorných hraniciach 

Slovenskej republiky 
 

Obnova kontroly na 
hraniciach s ČR, Rak. rep., 
Maď, Poľskom a na 
medzinárodných letiskách. 

08.05.-
27.05.2020 

zákon 107/2020 z 30. apríla 2020, 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 

540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike 
 

Mení sa tento zákon: 
540/2001 Z. z. o štátnej 

štatistike 
- možnosť zmeny rozsahu 
povinností spravodajskej 
jednotky voči štatistickému 

úradu v čase krízy 
 

dňom 
vyhlásenia 

5.5.2020 

zákon 106/2020 z 30. apríla 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 185/2002 Z. z. o 
Súdnej rade Slovenskej 
republiky a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

 

Mení sa tento zákon: 
185/2002 Z. z. o Súdnej 

rade Slovenskej republiky 
- umožnenie zasadania 
prostredníctvom 
technického zariadenia na 

prenos obrazu a zvuku 
v čase krízovej situácie 

dňom 
vyhlásenia 

5.5.2020 

nariadenie 
vlády 

104/2020 z 30. apríla 2020 
o rozsahu a osobitných 

podmienkach uplatňovania 
opatrení v oblasti dane z 
príjmov v súvislosti s 
pandémiou 

 

- k plateniu preddavkov na 
daň z príjmu 

30.04.2020 

nariadenie 
vlády 

103/2020 z 28. apríla 2020 
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 
 

- nárok na dotáciu v čase 
krízovej situácie 

30.04.2020 

nariadenie 
vlády 

102/2020 z 28. apríla 2020 
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 
 

- opatrenia vo vybraných 
oblastiach 

30.04.2020 
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nariadenie 
vlády 

101/2020 z 24. apríla 2020 
o predĺžení podporného 
obdobia v nezamestnanosti 
počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 

 

Predĺženie podporného 
obdobia v nezamestnanosti 
o jeden mesiac. 

30.04.2020 

zákon 96/2020 z 22. apríla 2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 
67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti 
so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 v znení zákona č. 
75/2020 Z. z. 

Mení sa tento zákon: 
67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 v 

znení zákona č. 75/2020 Z. 
z. 
- zmena v lehotách 
daňových kontrol, daňových 

konaní, preplatkov 
- zmeny v ustanoveniach 
o preddavkoch na dani 
z príjmov a odpočtu daňovej 

straty 
- opatrenia v oblasti 
používania registračných 
pokladníc 

- opatrenia v colnej oblasti, 
dane z pridanej hodnoty, 
spotrebných daní 
- opatrenia v oblasti 

miestneho poplatku za 
rozvoj, miestnych daní 
a miestneho poplatku 
- opatrenia v oblasti 
vnútorného auditu, vládneho 

auditu a finančnej kontroly 
- opatrenia v oblasti majetku 
verejnej správy 
 

dňom 
vyhlásenia 
25.4.2020 

zákon 95/2020 z 22. apríla 2020, ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v 
znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 

Menia sa tieto zákony: 
461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 
- zmena ustanovení 

o platení poistného za 
mesiac apríl 2020 
 
5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti 
 
43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení 

 

dňom 
vyhlásenia 
25.4.2020 
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650/2004 Z. z. 
o doplnkovom 
dôchodkovom sporení 
 

zákon 94/2020 z 22. apríla 2020, ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. 
z. o sociálnej ekonomike a 
sociálnych podnikoch a o 

zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 
374/2019 Z. z. 
 

Mení sa tento zákon: 
112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych 
podnikoch 

- zmena lehôt počas 
krízovej situácie 
 

dňom 
vyhlásenia 
25.4.2020 

zákon  93/2020 z 22. apríla 2020, 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 
a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 

Menia sa tieto zákony: 
131/2002 Z. z. o vysokých 
školách 
- zmena pri verejnej časti 

štátnej skúšky a vzdelávaní 
v čase krízovej situácie 
 
596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej 
samospráve 
 
597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení 
 
172/2005 Z. z. o organizácii 

štátnej podpory výskumu 
a vývoja  
 
245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský 
zákon) 
 

dňom 
vyhlásenia 
25.4.2020 

zákon 92/2020 z 22. apríla 2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 

62/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach v 
súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 a 
v justícii a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 
 

Mení sa tento zákon: 
62/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach v 
súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 

a v justícii 
- zmeny ustanovenia 
o postupe súdneho 
exekútora pri exekúcii 

v súvislosti s COVID-19 

dňom 
vyhlásenia 

25.4.2020 do 
11.5.2020, 
body 1 a 4 
nadobúdajú 

účinnosť 
12.5.2020 

zákon 91/2020 z 22. apríla 2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 
97/2013 Z. z. o pozemkových 

spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov 
 

Mení sa tento zákon: 
97/2013 Z. z. 
o pozemkových 

spoločenstvách 
- prevažne ustanovenia 
o zasadaní výboru v čase 
krízovej situácie 

dňom 
vyhlásenia 
25.4.2020 
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zákon 90/2020 z 22. apríla 2020, ktorým sa 
dopĺňajú niektoré zákony v 
pôsobnosti Ministerstva 
dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky v 
súvislosti s ochorením 
COVID-19 
 

Menia sa tieto zákony: 
50/1976 Zb. stavebný zákon 
- upravuje kompetencie 
stavebného úradu v čase 

krízovej situácie súvisiacej 
s COVID-19 
 
143/1998 Z. z. o civilnom 

letectve (letecký zákon) 
 
338/2000 Z. z. 
o vnútrozemskej plavbe 

 
93/2005 Z. z. o autoškolách 
 
555/2005 Z. z. 

o energetickej 
hospodárnosti budov 
 
280/2006 Z. z. o povinnej 

základnej klasifikácii 
a pravidelnom výcviku 
niektorých vodičov 
 

513/2009 Z. z. o dráhach 
 
514/2009 Z. z. o doprave na 
dráchach 

 
91/2010 Z. z.  
 
443/2010 Z. z. o dotáciách 

na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní 
 
56/2012 Z. z. o cestnej 
doprave 

 
150/2013 Z. z. o Štátnom 
fonde rozvoja bývania 
 

282/2015 Z. z. 
o vyvlastňovaní pozemkov 
a stavieb a o nútenom 
obmedzení vlastníckeho 

práva 
 
106/2018 Z. z. o prevádzke 
vozidiel v cestnej premávke 

 
213/2019 Z. z. o odplatách 
a o poskytovaní príspevku 
v civilnom letectve 

 

dňom 
vyhlásenia 
25.4.2020 
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zákon 89/2020 z 22. apríla 2020, ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. 
z. o orgánoch štátnej správy 
v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a služieb 
zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 

Menia sa tieto zákony: 
453/2003 Z. z. o orgánoch 
štátnej správy v oblasti 
sociálnych vecí, rodiny 

a služieb zamestnanosti 
- zmeny plynutia lehôt počas 
krízovej situácie 
- možnosť zmeny 

zákonných postupov 
ústredia a úradu, 
- zmena podmienok na 
poskytnutie dávok 

 
305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele 

 
448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) 
- o. i. rozšírenie povinností 

obcí a VÚC v čase krízovej 
situácie pri sebaobsluhe FO 
 
544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVaR SR 
- blankytná norma pre vládu 
na vydanie nariadenia 
o dotáciách v čase krízovej 

situácie 
 

dňom 
vyhlásenia 
25.4.2020 

uznesenie 
vlády č. 233 

84/2020 zo 16. apríla 2020 
k návrhu na rozšírenie 
núdzového stavu podľa čl. 5 

ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov, na 
uloženie pracovnej povinnosti 
na zabezpečenie výkonu 

zdravotnej starostlivosti u 
ďalších držiteľov povolenia na 
prevádzkovanie zariadení 
ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti a rozšírenie 
zákazu uplatňovania práva na 
štrajk niektorým pracovníkom 
vyhláseného uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 
114 z 15. marca 2020 

- zmena prílohy uznesenia 18.04.2020 

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

80/2020 zo 14. apríla 2020, 
ktorým sa predlžuje dočasné 
obnovenie kontroly hraníc 

na vnútorných hraniciach 
Slovenskej republiky 
 

Od 18. apríla 2020 do 7. 
mája 2020 sa predlžuje 
obnovenie kontroly hraníc na 

vnútorných hraniciach 
Slovenskej republiky s 
Rakúskou republikou, 
Maďarskom, Českou 

republikou a Poľskou 
republikou a na 
medzinárodných letiskách. 
 

Prílohou je zoznam 
hraničných prechodov, ktoré 
je možné využiť. 

18.04.-
27.05.2020 

nariadenie 

vlády 

77/2020 z 9. apríla 2020 

na vykonanie niektorých 
opatrení hospodárskej 
mobilizácie 
 

- zabezpečenie vo 

vybraných oblastiach 

10.04.-

12.05.2020 

nariadenie 
vlády 

76/2020 z 9. apríla 2020 
o spôsobe určenia poklesu 
čistého obratu a príjmov z 
podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej 
činnosti 
 

Ustanovenie spôsobu 
určenia poklesu čistého 
obratu a príjmov z 
podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej 
činnosti. 

10.04.-
21.05.2020 

zákon  75/2020 zo 7. apríla 2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 
67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti 

so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19  
 

Mení sa tento zákon: 

67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti 
- služobné voľno pri 

starostlivosti ozbrojeného 
príslušníka finančnej správy 
o dieťa 
 
- zmena doručovania 

písomností počas pandémie 
 
- odklad splátok FO, FO – 
podnikateľovi, malému 

zamestnávateľovi, 
podmienky 

dňom 

vyhlásenia 
9.4.-
24.4.2020 

zákon  74/2020 zo 7. apríla 2020, ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v pôsobnosti 
Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej 
republiky v súvislosti s 

ochorením COVID-19 

Menia sa tieto zákony: 
543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny 
364/2004 Z.z. o vodách 
587/2004 Z.z. o envirofonde 
  24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na 
ŽP 
569/2007 Z.z. geologický 
zákon 

    7/2010 Z.z. o ochrane 
pred povodňami 

dňom 
vyhlásenia 

9.4.2020 
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137/2010 Z.z. o ovzduší 
  39/2013 Z.z. o integrovanej 
prevencii  
                        a kontrole ŽP 

  79/2015 Z.z. o odpadoch 
302/2019 Z.z. o zálohovaní 
jednorazových  
                        obalov na 

nápoje 
356/2019 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon  
 

- zväčša ide o zmenu lehôt 
v čase ochorenia COVID-19 

zákon 73/2020 zo 7. apríla 2020, ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky v 
súvislosti s ochorením 

COVID-19 

Menia sa tieto zákony: 
369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení (§30f) 
Najmä: 
- zmena plynutia lehôt 
počas krízovej situácie 

spôsobenej ochorením 
COVID-19 
- možnosť uskutočnenia 
rokovania obecného 

zastupiteľstva 
prostredníctvom 
videokonferencie, 
korešpondenčne alebo 

elektronicky a výluky bodov, 
o ktorých nie je možné 
týmto spôsobom hlasovať 
 

377/1990 Zb. o hlavnom 
meste SR Bratislave 
 
401/1990 Zb. o meste 
Košice 

 
455/1990 Zb. živnostenský 
zákon 
- možnosť pozastavenie 

živnosti na dobu kratšiu ako 
6 mes. 
 
42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva 
- možnosť uložiť za 
priestupok spáchaný počas 
mimoriadnej situácie pokutu 

do 1659 eur a v blokovom 
konaní do 1000 eur a 
prejednáva ho v blokovom 
konaní aj orgán Policajného 

zboru a obecná polícia.  
 

dňom 
vyhlásenia 

9.4.2020 
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73/1998 Z.z. o štátnej 
službe príslušníkov PZ, SIS, 
ZVJS a Žel. polície 
 

302/2001 Z. z. 
o samospráve VÚC 
 
314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi 
 
315/2001 Z. z. o HaZZ 
 

544/2002 Z. z. o Horskej 
záchrannej službe 
 
190/2003 Z. z. o strelných 

zbraniach a strelive 
 
85/2005 Z. z. o politických 
stranách a politických 

hnutiach 
 
473/2005 Z. z. 
o poskytovaní služieb 

v oblasti súkromnej 
bezpečnosti 
 
647/2007 Z. z. o cestovných 

dokladoch 
 
   8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke 

 
404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov 
 
395/2019 Z. z. 

o občianskych preukazoch 
 
- zväčša ide o zmenu lehôt 
v čase ochorenia COVID-19 

 

uznesenie 
vlády č. 207 

72/2020 zo 6. apríla 2020 
k návrhu na rozšírenie 
opatrení núdzového stavu 

podľa čl. 5 ústavného zákona 
č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov 
vyhláseného uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 
114 z 15. marca 2020 a 

Obmedzenie slobody 
pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania (s výnimkami) 

od 8. apríla 2020 0.00 hod do 
13. apríla 2020 23.59. 

08.04.2020 

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


PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (2020-2021) 
(príloha č. 2) 

zmeneného uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 115 z 
18. marca 2020 a uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 

169/2020 z 27. marca 2020 
 

nariadenie 
vlády 

71/2020 zo 6. apríla 2020, 
ktorým sa dočasne obnovuje 

kontrola hraníc 
na vnútorných hraniciach 
Slovenskej republiky 
 

Od 8. apríla 2020 do 17. 
apríla 2020 sa obnovuje 

kontrola hraníc na 
vnútorných hraniciach 
Slovenskej republiky s 
Rakúskou republikou, 

Maďarskom, Českou 
republikou a Poľskou 
republikou. 
 

Možnosť využitia 
vymedzených hraničných 
prechodov. 

08.04.-
27.05.2020 

nariadenie 

vlády 

70/2020 zo 6. apríla 2020, 

ktorým sa ustanovujú niektoré 
podmienky financovania 
sociálnych služieb v čase 
mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu 
 

Výška finančného príspevku 

obci na sociálnu službu. 

08.04.-

28.09.2020 

zákon  69/2020 z 3. apríla 2020, o 

mimoriadnych opatreniach v 
súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 v 

oblasti zdravotníctva a 
ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 

- diskulpácia za 

zodpovednosť za správne 
delikty a priestupky v oblasti 
zdravotníctva 
 

- rozhodovanie kolektívnych 
orgánov v pôsobnosti MZ 
SR – umožnenie 
korešpondenčného alebo 
elektronického hlasovania 

 
- obmedzenie distribúcie 
osobných ochranných 
prostriedkov kategórie FFP2 

a FFP3 
 
Menia sa ďalej tieto zákony: 
576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti  
 

355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného 
zdravia 
 

dňom 

vyhlásenia 
6.4.2020 
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362/2011 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych 
pomôckach 
 

87/2018 Z. z. o radiačnej 
ochrane 
 

zákon 68/2020 z 3. apríla 2020, ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v 
znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

Menia sa tieto zákony: 

461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 
- zmena termínu splatnosti 
poistného pre osoby, ktorým 

klesol čistý obrat alebo 
príjem z podnikania 
minimálne o 40% 
v dôsledku situácie 

v súvislosti s ochorením 
COVID-19  (spôsob určenia 
poklesu ustanoví vláda 
nariadením) 

 
43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení 
 

580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení 
- zmena termínu splatnosti 
preddavku na poistné 

zamestnávateľov a SZČO, 
ktorí vykazujú medziročný 
pokles čistého obratu alebo 
príjmu z podnikania 

minimálne o 40% 
v dôsledku situácie 
v súvislosti s ochorením 
COVID-19 (spôsob určenia 
poklesu ustanoví vláda 

nariadením) 
 
650/2004 Z. z. 
o doplnkovom 

dôchodkovom sporení 
 

dňom 

vyhlásenia 
6.4.2020 

zákon  67/2020 z 2. apríla 2020, o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti 
so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19 

- opatrenia v oblastiach, 
ktoré sú v pôsobnosti MF SR 

– platné od 12.3.2020 do 
konca kalendárneho 
mesiaca, v ktorom vláda 
mimoriadnu situáciu odvolá 

- možnosť predĺženia 
platnosti opatrení ustanoví 
vláda nariadením 
 

- opatrenia v oblasti správy 
daní (lehoty, doručovanie, 

dňom 
vyhlásenia 

4.4.-8.4.2020 
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odpustenie dlhu, prerušenie 
daňovej kontroly, zánik 
práva vyrúbiť daň a vymáhať 
daňový nedoplatok, 

odloženie daňovej exekúcie) 
 
- opatrenia pri dovoze tovaru 
(oslobodenie od cla a dane) 

 
- opatrenia v obl. štátnej 
služby príslušníkov finančnej 
správy 

 
- opatrenia v oblasti dane 
z motorových vozidiel 
 

- opatrenia v oblasti 
správnych poplatkov, 
účtovníctva (posunutie 
lehôt), DzP (posunutie 

lehôt), finančného trhu 
(poskytnutie podnikom 
finančnú pomoc cez EXIM 
banku alebo SZRB), 

dohľadu nad finančným 
trhom 
 
- opatrenia v oblasti odkladu 

splátok úveru spotrebiteľovi, 
malému zamestnávateľovi 
alebo FO – podnikateľovi 
 

- opatrenia v oblasti 
bezkontaktných platieb – 
povinnosť poskytovateľa 
platobných služieb uplatniť 
najvyššie limity 

 
- opatrenia ohľadom 
rozpočtových pravidiel – 
vláda je oprávnená prevziať 

úver aj nad rámec zákona 
o štátnom rozpočte na rok 
2020 
 

- opatrenia pre územnú 
samosprávu – možnosť 
použiť na úhradu bežných 
výdavkov aj kapitálové 

príjmy a návratné zdroje 
financovania 

zákon 66/2020 z 2. apríla 2020, ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. 

z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov a 

Menia sa tieto zákony: 
311/2001 Z. z. Zákonník 

práce 

dňom 
vyhlásenia 

4.4.2020 
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ktorým sa dopĺňajú niektoré 
zákony 

- z dôvodu predchádzania 
šíreniu ochorenia je 
zamestnávateľ oprávnený 
nariadiť zamestnancovi 

výkon práce z domu 
a zamestnanec má právo na 
vykonávanie práce z domu 
 

- úprava prekážok v práci na 
strane zamestnanca 
 
- úprava náhrady mzdy 

zamestnanca pre prekážku 
v práci na strane 
zamestnávateľa v sume 
80% priemerného zárobku 

 
461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 
- predĺženie podporného 

obdobia v nezamestnanosti, 
ktoré by malo uplynúť počas 
krízovej situácie, o jeden 
mesiac 

 
- zmena ustanovení 
o nároku na ošetrovné 
a výplaty dávok 

 
  5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti 
 

43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení 
 
124/2006 Z. z. o BOZP 
 

448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách 
 

zákon 63/2020 z 25. marca 2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony 

Menia sa tieto zákony: 

461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 
- upravenie nárokov na 
nemocenské počas 

karanténneho opatrenia 
 
- upravená suma 
nemocenského a nároku na 

ošetrovné  v čase krízovej 
situácie 
 
311/2001 Z. z. Zákonník 

práce 
 

dňom 

vyhlásenia 
27.3.2020 
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5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti 
 
447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na 
kompenzáciu ŤZP 
 

zákon  62/2020 z 25. marca 2020, o 

niektorých mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so 
šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 a v justícii a 
ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 

- úprava plynutia lehôt 

v súkromnoprávnych 
vzťahoch na uplatňovanie 
alebo bránenie práv na súde 
(premlčanie, preklúzia), ako 

aj lehôt na vykonanie 
procesného úkonu 
 
- obmedzenie pojednávaní 

a možnosť vylúčenia 
verejnosti z pojednávaní 
 
- zmena lehoty na podanie 

návrhu na konkurz 
 
- umožnenie 
korešpondenčného 

hlasovania kolektívnych 
orgánov PO, aj ak to 
nevyplýva z ich vnútorných 
predpisov alebo stanov 

 
- výluka začatia výkonu 
záložného práva v určitom 
období 

 
- výluka vykonania dražby 
alebo súťažného procesu na 
predaj majetku v určitom 
období 

 
 
Menia sa tieto zákony: 
185/2002 Z. z. o Súdnej rade 

 
757/2004 Z. z. o súdoch 
 
351/2011 Z. z. 

o elektronických 
komunikáciách 
- spracúvanie lokalizačného 
údaju v čase pandémie 

Úradom verejného 
zdravotníctva SR 
a poskytovanie tohto údaju 
na základe odôvodnenej 

žiadosti 
 

dňom 

vyhlásenia 
27.3.-
24.4.2020 
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343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní 
 

zákon 56/2020 z 24. marca 2020, ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Mení sa tento zákon: 

245/2008 Z. z. školský zákon 
- oprávnenie ministra 
školstva rozhodnúť 
v krízových situáciách 

o prerušení vyučovania, 
prevádzky, termínov, skúšok 

dňom 

vyhlásenia 
25.3.2020 

uznesenie 
vlády č. 115 

49/2020 z 18. marca 2020 
k návrhu na rozšírenie 

núdzového stavu podľa čl. 5 
ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov a na 
rozšírenie uloženia pracovnej 

povinnosti na zabezpečenie 
výkonu zdravotnej 
starostlivosti a rozšírenie 
zákazu uplatňovania práva na 

štrajk niektorým pracovníkom 
vyhláseného uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 
114 z 15. marca 2020 

 

Zmena okresných úradov 
v otázke poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. 

19.03.2020 

uznesenie 
vlády č. 114 

45/2020 z 15. marca 2020 
k návrhu na vyhlásenie 
núdzového stavu podľa čl. 5 

ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov, na 
uloženie pracovnej povinnosti 
na zabezpečenie výkonu 
zdravotnej starostlivosti a 

zakázanie uplatňovania práva 
na štrajk niektorým 
pracovníkom 
 

Vyhlásenie núdzového 
stavu. 
Vymedzenie okresných 

úradov v otázke 
poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. 
Zavedenie pracovnej 
povinnosti pre vymedzený 

okruh osôb. 

16.03.2020 

zákon 46/2020 z 25. februára 2020, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 

Menia sa tieto zákony: 
461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 
- úprava podmienok a sumy 

na výplatu 13.  dôchodku 
 
233/1995 Z. z. Exekučný 
poriadok 

 

zákon 
nadobúda 
účinnosť 1. 
apríla 2020 

okrem čl. I 
dvanásteho 
bodu, ktorý 
nadobúda 

účinnosť 1. 
januára 2021, 
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65/2001 Z. z. o správe 
a vymáhaní súdnych 
pohľadávok 
 

328/2002 Z. z. o sociálnom 
zabezpečení policajtov 
a vojakov 
 

595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov 
 
601/2003 Z. z. o životnom 

minime 
 
43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení 

 
447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na 
kompenzáciu ŤZP 

 
563/2009 Z. z. daňový 
poriadok 
- vyňatie 13. dôchodku 

z daňovej exekúcie 

a čl. I 
trinásteho 
bodu, ktorý 
nadobúda 

účinnosť 1. 
januára 2023 

 

 


