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Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov SR za máj 2022 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/ 
 

Predpis Názov predpisu Poznámka 

152/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 

447/2020 Z. z. 

 

153/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie 

návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 

v znení neskorších predpisov 

 

154/2022 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu 

jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení 

vyhlášky č. 104/2016 Z. z. 

 

155/2022 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu 

jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, 

obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým 

rozhodnutiam v znení neskorších predpisov 

 

156/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní 

preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení 

vyhlášky č. 327/2021 Z. z. 

 

157/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí 

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o hospodárskej 

spolupráci 

 

158/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí 

Vykonávacej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a 

Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov 

 

159/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, 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 

 
 
COVID 19 

160/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, 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 neskorších predpisov 

 
 
COVID 19 

161/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 
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Predpis Názov predpisu Poznámka 

162/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o 

osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav 

 

163/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského 

roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických 

školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. 

 

164/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o 

vzdelávaní v profesijnom rozvoji 
 

165/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa na roky 2022 – 2025 uzatvorenej 26. apríla 2022 medzi Odborovým zväzom 

KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 
 

166/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 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 

COVID 19 

167/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 93/2022 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 

hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom 

na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 144/2022 Z. z. 

vojnový konflikt 
na Ukrajine 

168/2022 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu 
 

169/2022 Z. z. Zákon, 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 
COVID 19 

170/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

171/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

172/2022 Z. z. Zákon, 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 

Vznik Úradu pre 

územné 

plánovanie a 

výstavbu 

173/2022 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej 

hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Kysuce 

 

174/2022 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej 

hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa 
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Predpis Názov predpisu Poznámka 

175/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 

 

176/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní 

odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

177/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. 

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

NKU SR 
navrhuje člena 
DR  

178/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

179/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

180/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

 

181/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

182/2022 Z. z. Zákon o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok  

183/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších 

predpisov 

 

184/2022 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2020 z 13. apríla 2022 vo veci vyslovenia 

súladu § 11a ods. 1 písm. a) v časti slova „rozdelenie“ a písm. c) v časti slovného spojenia „aspoň 30 

% oprávnených voličov“ v spojení s § 11a ods. 8 v časti slovného spojenia „aspoň polovica 

oprávnených voličov“ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

185/2022 Z. z. Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do 

orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

186/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

187/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o 

Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

188/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/175/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/176/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/177/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/178/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/179/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/180/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/181/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/182/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/183/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/184/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/185/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/186/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/187/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/188/


4 
 

Predpis Názov predpisu Poznámka 

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

predpisov 

189/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. mája 2022 č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady 

za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/189/

