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   Čo sa dopĺňa/mení 
 

Účinnosť 

Uznesenie 

vlády SR č. 
229 

164/2021 z 28. apríla 2021 

k návrhu na 
aktualizáciu opatrení 
podľa čl. 5 ods. 4 
ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o 

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

núdzového stavu v 
znení neskorších 
predpisov 
 

aktualizácia opatrení 

v súvislosti s núdzovým stavom 

03.05.2021 

Uznesenie 
vlády SR č. 
225 

163/2021 z 28. apríla 2021 

k návrhu aktualizácie 
mapy okresov podľa 
aktuálnej rizikovosti s 

ohľadom na šírenie 
ochorenia COVID-19 
 

aktualizácia mapy okresov 
podľa rizikovosti 

03.05.2021 

Vyhláška MZ 

SR 

161/2021 z 27. apríla 2021, 

ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška 
Ministerstva 
zdravotníctva 

Slovenskej republiky 
č. 96/2021 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú 
kritériá určovania 

poradia očkovania 
osôb proti ochoreniu 
COVID-19 
 

určovanie poradia očkovania 01.05.2021 

Uznesenie  
Vlády SR 

160/2021 z 26. apríla č. 215 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 

schvaľuje návrh na opakované 
predĺženie času trvania 
núdzového stavu 
 

aktuálne opatrenia COVID-19 
s účinnosťou na 30 dní od 
29.4.2021.  
 

29.04.2021 
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4


Príloha 3 Aktualít Legislatívnej rady_Apríl_2021 
 
PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19_apríl 2021 

 

2 
 

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 
 

Vyhláška 
Ministerstva 

spravodlivosti 
SR 

159/2021 z 27 apríla, ktorou sa 
mení vyhláška 

Ministerstva 
spravodlivosti 
Slovenskej republiky 
č. 24/2021 Z. z. o 

vykonávaní 
pojednávaní, 
hlavných 
pojednávaní a 

verejných zasadnutí 
v čase mimoriadnej 
situácie a núdzového 
stavu v znení 

neskorších 
predpisov 
 

rozšírenie možných predmetov 
pojednávania, ktoré neznesú 

odklad.  
 
podmienky vykonávania 
pojednávaní, hlavných 

pojednávaní a verejných 
zasadnutí v časoch Covid. 

28.04.2021 

Nariadenie 

Vlády SR  

156/2021 z 21 apríla 2021, 

ktorým sa mení 
nariadenie vlády 
Slovenskej republiky 
č. 103/2020 Z. z. o 

niektorých 
opatreniach v oblasti 
dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej 
republiky v čase 
mimoriadnej situácie, 

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

19 v znení 
neskorších 
predpisov 

- doplnenie podmienok dotácie, 

pre žiadateľa – fyzickú osobu, 
na podporu humanitárnej 
pomoci v čase krízovej situácie  

24.04.2021 

Uznesenie 

vlády 

143/2021 z 21 apríla 2021 č. 

212 k návrhu 

-Aktualizácia mapy okresov 

podľa rizikovosti  

26.04.2021 
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aktualizácie mapy 
okresov podľa 
aktuálnej rizikovosti 

s ohľadom na šírenie 
ochorenia COVID-19 
 

Uznesenie 
vlády 

142/2021 z 21 apríla 2021 č. 
214 k návrhu na 

aktualizáciu opatrení 
podľa čl. 5 ods. 4 
ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o 

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

núdzového stavu v 
znení neskorších 
predpisov 

- schválenie návrhu na 
aktualizáciu opatrení 

- opatrenia účinné od 
22.04.2021 

22.04.2021 

Nariadenie 

Vlády SR 

155/2021 z 21 apríla 2021, 

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 

- doplnenie výluk z oprávnenia 

na rodičovský príspevok 
a podmienok vyplácania 
rodičovského príspevku popri 
ošetrovnom alebo služobnom 

voľne. 

24.04.2021 

Nariadenie 
Vlády SR 

154/2021 z 21. apríla 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-

- doplnenie termínu splatnosti 
poistného za apríl 2021  

24.04.2021 
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19 v znení 
neskorších 
predpisov 

 

Uznesenie 
vlády SR č. 
203 

138/2021 zo 16. apríla 2021 
k návrhu na 
aktualizáciu opatrení 
podľa čl. 5 ods. 4 

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

vojnového stavu, 
výnimočného stavu a 
núdzového stavu v 
znení neskorších 

predpisov 
 

-zmena opatrení v súvislosti 
s vývojom covid situácie na SK 

19.04.2021 

Uznesenie 
vlády SR č. 

199 

135/2021 zo 14. apríla 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 

19.04.2021 

Zákon  133/2021 z 30. marca 2021, 

ktorým sa v 
súvislosti s druhou 

vlnou pandémie 
ochorenia COVID-19 
menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v 

oblasti zdravotníctva 
 

-úhrada vakcín z verejného 
zdravotného poistenia a úprava 
indikačného zoznamu na 

kúpeľnú starostlivosť 
  

13.04.2021 

Zákon  132/2021 z 30. marca 2021, 

ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré 
zákony v pôsobnosti 
Ministerstva dopravy 
a výstavby 

Slovenskej republiky 
v súvislosti s 
ochorením COVID-
19 v cestnej doprav 

 

-zavedenie príspevku pre 
riešenie negatívnych dopadov 

covid krízy 

13.04.2021 

Uznesenie 
vlády SR č. 
185 

129/2021 zo 7. apríla 2021 

k návrhu aktualizácie 
mapy okresov podľa 
aktuálnej rizikovosti 

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

12.04.2021 
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s ohľadom na šírenie 
ochorenia COVID-19 
 

Uznesenie NR 
SR 

123/2021 z 1. apríla 2021 č. 
696 

k návrhu vlády 
Slovenskej republiky 
na vyslovenie 

súhlasu 
Národnej rady 
Slovenskej republiky 
s opakovaným 

predĺžením 
núdzového stavu 
vyhláseného z 
dôvodu ohrozenia 

života a zdravia osôb 
v príčinnej súvislosti 
so vznikom 
pandémie 

 

-vyslovenie súhlasu 
s opakovaným predĺžením 
núdzového stavu  

07.04.2021 

Nariadenie 
vlády SR 

121/2021 z 31. marca 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 

 

-určenie karanténnych 
zariadení, určenie výroby liekov 
a zásobovanie liekmi 

02.04.2021 

Zákon  120/2021 zo 16. marca 2021, 

ktorým sa dopĺňajú 
niektoré zákony v 

pôsobnosti 
Ministerstva 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky 

v súvislosti s 
ochorením COVID-
19 

-kontrola tovaru na skladoch 
a konaní v lesoch  

02.04.2021 
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Uznesenie 
vlády SR č. 

173 

117/2021 z 31. marca 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 

05.04.2021 

Uznesenie 
vlády SR č. 
176 

116/2021 z 31. marca 2021 
k návrhu na 
doplnenie uznesenia 
vlády SR č. 160 zo 

17. marca 2021 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 
 

-úprava duchovnej starostlivosti 
od 01. apríla 2021 

01.04.2021 
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