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Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov SR za december 2021 

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

Predpis Názov predpisu Poznámka 

454/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 

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

455/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o 

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

niektoré zákony 
 

456/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
 

457/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov  

458/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra  

459/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s 

vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19 COVID-19 

460/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 
 

461/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty 

na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností  

462/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 
 

463/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov 
 

464/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení neskorších predpisov 
 

465/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 735 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 
COVID-19 

466/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 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 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/454/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/456/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/457/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/458/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/459/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/460/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/461/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/462/
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/466/
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Predpis Názov predpisu Poznámka 

467/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

468/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov 

z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov 
 

469/2021 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 

470/2021 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  

471/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 301/2017 Z. z. o zložení, organizácii práce a postupe 

hodnotiacej komisie 
 

472/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii 

práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre 

vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov 

 

 

473/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, 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 

v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2020 Z. z. 

 

 
COVID-19 

474/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 

na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch 

posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných 

dokumentov posudzovania zhody 

 

475/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 9. novembra 2021 č. 13/2021, ktorým sa 

mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, 

hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení 

neskorších predpisov 

 

476/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 772 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 

 
COVID-19 

477/2021 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v 

elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v 

znení neskorších predpisov 

 

478/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného 

zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a 

Železničnej polície v znení neskorších predpisov 

novela ďalšieho 
zákona o štátnej 
službe 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/467/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/468/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/469/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/470/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/471/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/472/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/473/
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/476/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/477/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/478/
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Predpis Názov predpisu Poznámka 

479/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach 

a prípravkoch v znení neskorších predpisov 

 

480/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

481/2021 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy 

obcí 

 

482/2021 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 

483/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky                        

č. 327/2019 Z. z. 

 

484/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a 

o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

485/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

486/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných 

výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

487/2021 Z. z. Zákon o Komore geodetov a kartografov  

488/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

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

 

489/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení 

zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného 

súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 

310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

490/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej 

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/479/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/480/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/481/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/482/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/483/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/484/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/485/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/486/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/487/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/488/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/489/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/490/
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Predpis Názov predpisu Poznámka 

491/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 14/2018 z 10. novembra 2021 vo veci 

vyslovenia nesúladu ustanovenia § 25b ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani 

z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 

 

492/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 25/2019-117 z 10. novembra 2021 vo veci 

vysloveniu nesúladu ustanovenia § 8a ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 

registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o 

správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 

predpisov v časti „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním 

prijatej tržby“ s čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky 

 

493/2021 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, 

finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov 

 

494/2021 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v 

hmotnej núdzi 

Opatrenie  
MPSVaR 

495/2021 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a 

koeficientov kompenzačného príspevku baníkom 

Opatrenie  
MPSVaR 

496/2021 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm 

rodičovského príspevku 

Opatrenie  

MPSVaR 

497/2021 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku 

na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 

Opatrenie  

MPSVaR 

498/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí 

Dohody medzi Prezídiom policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym 

hlavným veliteľstvom polície Maďarska, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Prezídiom policajného 

zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska 

o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií z 19. októbra 2015 

 

499/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách 

a doplneniach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého 

zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 

 

500/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a 

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

zákony 

 

501/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 

predpisov 

 

502/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení 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 

 

503/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v 

pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 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 v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/491/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/492/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/493/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/494/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/495/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/496/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/497/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/498/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/499/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/500/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/501/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/502/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/503/
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504/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 

COVID-19 

505/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

 

506/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 

 

507/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov 

 

508/2021 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 

 

509/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 

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

očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov 

COVID-19 

510/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 

462/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení 

neskorších predpisov 

 

511/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní 

liehu na trh v znení neskorších predpisov 

 

512/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

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

niektoré zákony 

 

513/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie 

nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu 

a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 373/2020 Z. z. 

 

514/2021 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 

COVID-19 

515/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 788 k návrhu na doplnenie 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 

 

516/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

517/2021 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 

COVID-19 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/504/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/505/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/506/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/507/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/508/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/509/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/510/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/511/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/512/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/513/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/514/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/515/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/516/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/517/
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518/2021 Z. z. Zákon, 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 a o zmene a doplnení zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

519/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

520/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným 

skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 

 

521/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum 

vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 

 

522/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026  

523/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným 

v znení neskorších predpisov 

COVID-19 

524/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest 

I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z. z. 

 

525/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v 

znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. 

 

526/2021 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. 435/2020 Z. z. o 

štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení 

 

527/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o edukačných 

publikáciách 

 

528/2021 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa 

ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 

 

529/2021 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa 

ustanovujú objektivizované platové koeficienty 

 

530/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. decembra 2021 č. 

MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 

8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny 

ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú 

poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská 

kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov 

 

531/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. decembra 2021 

č. 07045-23960-2021-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 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/518/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/519/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/520/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/521/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/522/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/523/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/524/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/525/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/526/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/527/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/528/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/529/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/530/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/531/
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532/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o 

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

niektoré zákony 

 

533/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách 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 

 

534/2021 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2022  

535/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene 

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

587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

536/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov 

 

537/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o 

hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z. 

 

538/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných 

výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 

 

539/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 12/2021-79 z 15. decembra 2021 o 

pozastavení účinnosti ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov 

 

540/2021 Z. z. Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

541/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole  

542/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných 

zariadeniach 

 

543/2021 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. 396/2018 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení 

neskorších predpisov 

 

544/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách na určenie indexu daňovej 

spoľahlivosti 

 

545/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov 

 

546/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/532/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/533/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/534/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/535/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/536/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/537/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/538/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/539/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/540/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/541/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/542/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/543/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/544/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/545/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/546/
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547/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o 

elektronizácii agendy verejnej správy 

 

548/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení 

Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a 

predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov 

 

549/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej 

hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Kráľa 

 

550/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 8/2021-143 z 1. decembra 2021 vo veci 

nevyhovenia návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 

ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 59b ods. 1 v časti „úrad verejného 

zdravotníctva [§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva [§ 6 ods. 3 písm. 

e)]", ustanovenia § 59b ods. 2 v časti „tento predpis sa nevzťahuje na všeobecne záväzné právne 

predpisy vydávané podľa odseku 1 úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva ustanovení § 59b ods. 3, 4, 5 a 6 a ustanovenia § 63l zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I 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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony, s Ústavou Slovenskej republiky a ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o 

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

neskorších predpisov za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania 

COVID-19 

551/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 4/2021 z 8. decembra 2021 vo veci 

vyslovenia nesúladu ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej 

republiky, s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s Protokolom č. 4 k Dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

COVID-19 

552/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre 

seniorov 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/547/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/548/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/549/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/550/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/551/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/552/

