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Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov SR za november 2021 

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

Predpis Názov predpisu Poznámka 

394/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 25/2020 z 29. septembra 2021 vo veci 

súladu zákona č. 241/2020 Z. z., 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 s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, 

čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 31, čl. 36 a čl. 149 až 151 Ústavy Slovenskej republiky 

 

395/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

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

396/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 638 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 

rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19  

397/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 

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

predpisov 
 

398/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch 

ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 
 

399/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam 

farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2022  

400/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov 
 

401/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. októbra 2021 č. 11/2021, ktorým sa 

mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií 

bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov 
 

402/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 

403/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 

národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení 

neskorších predpisov 

 

404/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených 

úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 

405/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/394/
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Predpis Názov predpisu Poznámka 

406/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

407/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a 

o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

 

408/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

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

zákony 
 

409/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o 

vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a 

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

predpisov 

 

410/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 650 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 

rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19  

411/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 

 

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

COVID-19  

413/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 

 

 

414/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

415/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

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

niektoré zákony 

 

416/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  

417/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín 

v znení neskorších predpisov 

 

418/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/406/
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Predpis Názov predpisu Poznámka 

419/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 662 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej 

rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 

 

420/2021 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. 292/2019 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 

 

421/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií 

 

422/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších 

predpisov 

 

423/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej 

vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o 

kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla 

 

424/2021 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného 

trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov 

 

425/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. októbra 2021 č. 12/2021 o 

predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej 

zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou 

správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 

 

426/2021 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy 

obcí 

 

427/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy 

Slovenska 

 

428/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu 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 

 

429/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa 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 neskorších predpisov 

 

430/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

431/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení 

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

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/419/
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432/2021 Z. z. Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) 

 

433/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene prísediaceho disciplinárneho 

senátu 

 

434/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov 

disciplinárneho konania 

 

435/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších 

predpisov 

 

436/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou 

mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších 

predpisov 

 

437/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 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 

 

438/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre 

okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 

 

439/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, jej prílohy a náležitosti projektu pre subjekty 

územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja 

 

440/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. novembra 2021 

č. 24503-2021-OL, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva 

v znení neskorších predpisov 

 

441/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2021 z 25. októbra 

2021, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu 

 

442/2021 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 

25. novembra 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu 

Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo 

používať frekvenciu alebo identifikačný znak v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb č. 1/2017 

 

443/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 3 

ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 - 2022 z 31. mája 2018 uzatvoreného 1. 

septembra 2021 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu 

Slovenskej republiky 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/432/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/433/
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/435/
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443/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 3 

ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 - 2022 z 31. mája 2018 uzatvoreného 1. 

septembra 2021 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu 

Slovenskej republiky 

 

444/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej 

republiky z oblasti rastlinolekárskej starostlivosti 

 

445/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. 

MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 

1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 

podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých 

položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce 

v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení 

neskorších predpisov 

 

446/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. 

MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 

30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní 

a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania 

individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného 

účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení opatrenia z 2. decembra 

2015 č. MF/20166/2015-74 

 

447/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. 

MF/011080/2021-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky 

 

448/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách 

a doplneniach Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej 

republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu 

(oznámenie č. 98/1989 Zb.) 

 

449/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách 

a doplneniach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zamedzení 

dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 220/1997 Z. z.) 

 

450/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách 

a doplneniach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zamedzení dvojakého 

zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 80/1996 Z. 

z.) 

 

451/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách 

a doplneniach Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého 

zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (oznámenie č. 211/2016 Z. z.) 

 

452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách  

453/2021 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
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