
Prehľad zmien v právnych predpisoch:                                                      2006 
 

1. 688/2006 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. 689/2006 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a 

o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

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

3. 686/2006 – Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky o vydaní výnosu z 15. decembra 2006 č. 5858-1/2006, ktorým sa mení výnos 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6044-1/2005 o 

poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania (oznámenie č. 502/2005 Z.z.) v 

znení výnosu č. 5858/2006 (oznámenie č. 496/2006 Z.z.) 

4. 677/2006 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov   

5. 680/2006 – Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2007 

6. 673/2006 – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon 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 a ktorým sa mení 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 

7. 674/2006 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v 

znení neskorších predpisov 

8. 670/2006 – Oznámenie, o vydaní opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 

2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a 

obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov 

určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v 

sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 

9. 684/2006 – Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 

návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

10. 681/2006 – Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007 

11. 696/2006 – Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 770/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých 

druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 

12. 697/2006 – Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská 

praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

Prehľad zmien v právnych predpisoch:                                                   2007 
 

 

1. 18/2007 – Uznesenie Ústavného súdu vo veci pozastavenia účinnosti § 102c zákona 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 

2. 19/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

3. 216/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení  niektorých zákonov  

4. 222/2007 – Oznámenie MF SR o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit 

zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice  

5. 238/2007 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme   

6. 272/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 

zdravotníckej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene doplnení  niektorých zákonov 

7. 273/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene doplnení  niektorých zákonov 

8. 277/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 

štátu v znení neskorších predpisov 

9. 242/2007 – Vyhláška Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva vnútra SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení  niektorých zákonov v znení 

vyhlášky č. 251/2005Z. z. 

10. 306/2007 – Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva 

Štatistická klasifikácia ekonomických činností 

11. 293/2007 – Zákon o uznávaní odborných kvalifikácií 

12. 291/2007 – Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky o úprave súm životného minima 

13. 281/2007 – Nariadenie vlády, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 164/2002 Z.z. o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v 

peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej 

dokumentácie na určenie platového koeficientu 

14. 270/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení 

neskorších predpisov 

1. Z. č. 540/2007 Z. z. – o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a 

doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

2. 653/2007 – Zákon, 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3. 661/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o 



úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

4. 662/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

5. 664/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

6. Z. č. 669/2007 Z. z. – o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave 

niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny 

zákon) v znení neskorších predpisov 

7. 657/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. 

o obchodnom registri v znení neskorších predpisov 

8. Z. č. 659/2007 Z. z. – o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

9. 604/2007 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších 

predpisov 

10. 595/2007 – Vyhláška MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom 

zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných 

odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť 

11. 597/2007 – Oznámenie MPSVR, o vydaní výnosu z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-

ll/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 

12. 600/2007 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 28. novembra 2007 č. 

MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z 

účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo 

zriadené na účel podnikania. 

13. 601/2007 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia zo 14. novembra 2007 č. 

MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 

účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel 

podnikania. Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené 

alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 734/2002 Z. z.) 

14. 602/2007 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 5. decembra 2007 č. 

MF/16317/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov 

účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. 

15. 587/2007 – Oznámenie MZV SR o prijatí Vyhlásenia Slovenskej republiky k 

Európskej charte miestnej samosprávy o rozšírení záväzkov Slovenskej republiky na 

ďalšie ustanovenia charty. 

16. 627/2007 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 13. decembra 2007 č. 

MF/26120/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú 



podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek 

individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej 

 

17.  závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 

účtovníctva v znení neskorších predpisov. 

18. 628/2007 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenie z 13. decembra 2007 č. 

MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 

podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej 

závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré 

podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje 

výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely 

zistenia základu dane z príjmov. 

19. 630/2007 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

20. 633/2007 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenie z 13. decembra 2007 č. 

MF/029093/2007-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov 

21. 639/2007 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenie z 5. decembra 2007 č. 

MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a 

obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto 

predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

22. 640/2007 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 28. novembra 2007 č. 

MF/25757/2007-31, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy 

jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové 

organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok, ak nepodnikajú 

a ak objem ich ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 000 Sk. 

23. 621/2007– Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov 

24. 623/2007 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z. 

25. 625/2007 – Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby 

stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 

26. 612/2007 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 13. decembra 2007 č. 07045-

20/2007-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah 

regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení 

neskorších predpisov. 

27. 608/2007 – Zákon o štátnom rozpočte na rok 2008 

28. 591/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

286/1992 Zb.o daniach z príjmov v znení neskorších prepisov v znení neskorších 

predpisov 

29. 593/2007 – Zákon, o vydaní opatrenia z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003, ktorým sa 

mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 

2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti 

Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 566/2003 Z.z.) 

30. 567/2007 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 8. novembra 2007 č. 

MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, 



spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na 

účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy 

 

31. 552/2007 – Oznámenie MPSVR o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a 

dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 

32. 523/2007 – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v 

znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych 

vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 

33. 503/2007 – úplné znenie zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 

č. 515/2003 Z.z. (Čl. XXII), zákonom č. 216/2007 Z.z. a zákonom č. 335/2007 Z.z. 

34. 464/2007 – Zákon, 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 

35. 478/2007 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných 

činností v znení neskorších predpisov 

36. 311/2007 – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ako vyplýva zo 

zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 165/2002 Z. z., zákonom č. 408/2002 Z. z., 

zákonom č. 413/2002 Z. z., zákonom č. 210/2003 Z. z., zákonom č. 461/2003 Z. z., 

zákonom č. 5/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 82/2005 Z. z., 

zákonom č. 131/2005 Z. z., zákonom č. 244/2005 Z. z., zákonom č. 570/2005 Z. z., 

zákonom č. 124/2006 Z. z., zákonom č. 231/2006 Z. z. a zákonom č. 348/2007 Z. z. 

37. 504/2007 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č.751/2004 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2006 

Z.z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prehľad zmien v právnych predpisoch:                                                 2008 
 

1. 140/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. 135/2008 – Opatrenie Ministerstva P, SV a R SR, ktorým sa ustanovuje suma 

všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007 

3. 136/2008 - Opatrenie Ministerstva P, SV a R SR, ktorým sa ustanovuje percento 

zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008 

4. 119/2008 - úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe 

daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 

5. 94/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a 

galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení 

neskorších predpisov 

6. 116/2008 - úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7. 77/2008 - úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.o 

sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v 

znení neskorších predpisov 

8. 75/2008 –Vyhláška Ministerstva financií SR, ktorou sa ustanovujú pravidlá 

vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na 

menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely  

9. 103/2008 – Oznámenie Ministerstva zdravotníctva o vydaní opatrenia, ktorým sa mení 

opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. 

decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva 

(oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov 

1. 232/2008 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

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

o zmene a doplnení niektorých zákonov /z. č. 581/2004 Z. z.  o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, z. č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene 

a doplnení zákona č. 135/1961Z. z. o pozemných komunikáciách/ 

2. 245/2008 - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov /z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, z. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení/ 

3. 240/2008 – Vyhláška NBS, ktorou sa určuje počet desatinných miest pri 

zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov 

zo slovenskej meny na eurá 

4. 251/2008 – Vyhláška MPSVR, ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre 

duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb 

a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, 

platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb 

zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, 

sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej 

podpory a pre oblasť sociálnych služieb 



 

 

 

 

5. 214/2008 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2008 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení /z. č. 40/1964 Z. z. 

Občiansky zákonník, z. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch/ 

6. 215/2008 - Zákon, ktorým sa mení 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 

7. 221/2008 –Vyhláška NBS, ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne 

zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a 

služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva 

a dôchodkového sporenia 

8. 207/2008 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov 

9. 174/2008 - Úplné znenie zákona o sociálnom poistení 

1. 314/2008 – Vyhláška MŠSR o stredných školách a o zozname študijných odborov 

a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania 

2. 318/2008 - Vyhláška MŠSR o ukončovaní štúdia na stredných školách 

3. 319/2008 - Vyhláška MŠSR o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho 

jazyka 

4. 326/2008 - Vyhláška MŠSR o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných 

školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia 

5. 330/2008 – Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

6. 305/2008 - Vyhláška MŠ SR o škole v prírode 

7. 308/2008 – Oznámenie NBS o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických 

parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek 

a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených 

tretích štátoch 

8. 263/2008 – Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

9. 270/2008 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov 

10. 271/2008 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe 

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

1. 384/2008 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

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

2. 394/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode 

vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo 

vyšší územný celok 

 



 

 

 

3. 403/2008 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov /účin. Od 1. 1. 

2009/ 

4. 382/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a 

bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov 

5. 383/2008 – Zákon, 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 /účin. Od 1. 1. 2009/ 

6. 378/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani 

z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov /aj zákona o účtovníctve/ /účin. Od 1. 12. 2008/ 

7. 379/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov 

8. 351/2008 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia zo 14. augusta 2008 č. 

MF/18900/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 9. septembra 2003 č. 17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje 

postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné 

účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na 

jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za 

účelom podnikania 

1. 445/2008 – Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v 

Slovenskej republike /účinný od 1. 1. 2009/ 

2. 442/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

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

3. 421/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení 

meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

4. 429/2008 – Zákon, o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a 

doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

5. 430/2008 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 8. októbra 2008 č. 07045-

25/2008-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah 

regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení 

neskorších predpisov /účinný od 1. 1. 2009/ 

6. 434/2008 – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

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

neskorších predpisov 



7. 435/2008 – Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny 

euro v Slovenskej republike /účinný od 1. 1. 2009/ 

 

8. 439/2008 – Oznámenie MPSVR SR o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a 

dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 

9. 412/2008 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 1. 2009/ 

10. 410/2008 - Oznámenie MZ SR o vydaní výnosu z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-

OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické 

vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 

1. 539/2008 – Zákon o podpore regionálneho rozvoja 

2. 540/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových 

mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové 

vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o 

katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona 

č. 86/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z. č. 50/1976 Z. z., z. č. 

326/2005 Z. z....) 

3. 546/2008 – Oznámenie MPSVR SR o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 

č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky 

4. 553/2008 – Zákon, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch 

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

predpisov  

5. 552/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných 

papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (z. č. 530/1990 Z. z. o dlhopisoch, z. č. 483/2001 Z. z. o bankách, z. č. 

429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, z. č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku, z. č. 

594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní, z. č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 

finančným trhom, z. č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve, z. č. 118/1996 Z. z. o ochrane 

vkladov, z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii) 

6. 536/2008 – Vyhláška MS SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

7. 528/2008 – Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva 

8. 529/2008 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších 

predpisov 

9. 526/2008 – Oznámenie MK SR o vydaní výnosu z 28. novembra 2008 č. MK-

3925/2008-10/15583, ktorým sa mení výnos Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2008 Z. z.) 

10. 517/2008 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z. č. 

514/2003 Z. z.,...) 



 

 

 

 

 

11. 560/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní 

odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona 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 (z. č. 578/2004 Z. z.) 

12. 563/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z. č. 511/1992 

Z. z. o správe daní a poplatkov,...) 

13. 576/2008 – Oznámenie MZ SR o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 

2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické 

vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 

14. 581/2008 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a 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 

(z. č. 580/2004 Z. z.) 

15. 586/2008 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Občianskeho zákonníka 

16. 588/2008 - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 

činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/2007 Z. z. 

17. 596/2008 – Zákon o štátnom rozpočte na rok 2009 

18. 606/2008 – Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby 

stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 

19. 607/2008 – Vyhláška NBS o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom 

obehu a o zmene niektorých vyhlášok 

20. 621/2008 – Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného 

21. 625/2008 – Oznámenie MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/027059/2008-311, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. 

novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové 

vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov 

potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 

567/2007 Z. z.) 

22. 626/2008 - Oznámenie MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a 

podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo 

verejnej správe 

 

 

 

 



 

 

 

 

23. 627/2008 - Oznámenie MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311, ktorým 

sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 

2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) a ktorým sa 

mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 

2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, 

označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, 

termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 

639/2007 Z. z.) 

24. 633/2008 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 18. decembra 2008 č. 

MF/025737/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov 

25. 638/2008 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2008 č. 07045-

26/2008-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah 

regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 

26. 640/2008 – Nariadenie vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti 

27. 643/2008 – Vyhláška MPSVR SR, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prehľad zmien v právnych predpisoch:                                                 2009 
 

1. 37/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. /účinný od 1. 4. 

2009/ 

2. 39/2009 - Úplné znenie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

3. 40/2009 - Úplné znenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

4. 49/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

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

a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 

5. 54/2009 – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

6. 60/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov 

7. 61/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov 

8. 64/2009 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. MF/025737/2008-

72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov 

9. 5/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v 

znení neskorších predpisov 

10. 21/2009 – Vyhláška MF SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

11. 27/2009 - Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

12. 8/2009 - cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

13. 9/2009 – Vyhláška MV SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

1. 97/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v 

znení neskorších predpisov 

2. 102/2009 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-

74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre 

účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení 

opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 

3. 103/2009 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, 

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 za 

účelom podnikania v znení neskorších predpisov 

 

 

 

4. 81/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o 

úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov /účinný od 1. 4. 2009/ 

5. 84/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a 

o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 4. 

2009/ 

6. 66/2009 – Zákon, o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 

pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7. 78/2009 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce 

znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 

8. 76/2009 - Úplné znenie zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 

č. 679/2004 Z. z., zákonom č. 25/2006 Z. z., zákonom č. 275/2006 Z. z. a zákonom č. 

214/2008 Z. z. 

9. 71/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom 

konaní znení zákona č. 521/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 

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

trestov v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 7. 2009/ 

1. 108/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /z. č. 

580/2004 Z. z./ 

2. 109/2009 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z 

katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú 

zamestnanci zariadenia sociálnych služieb 

3. 110/2009 – Opatrenie MPSVR o sumách stravného 

4. 148/2009 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2004 Z. z. o požiadavkách na klinické 

skúšanie a správnu klinickú prax /účinnosť od 1. 5. 2009/ 

5. 147/2009 – Oznámenie NBS o vydaní opatrenia zo 7. 4. 2009 č. 2/2009, ktorým sa 

ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných 

prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom 

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

doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony 

Národnej banky Slovenska. /účinnosť od 1. 5. 2009/ 

6. 136/2009 – Vyhláška NBÚ o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v 

obchodnom styku a administratívnom styku 

7. 137/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov /účinnosť od 1. 7. 2009/ 

 

 



 

 

 

 

 

8. 126/2009 – Nález ÚS SR z 11. februára 2009 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení 

§ 2 ods. 3 písm. b) zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v 

znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách 

do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 

prvou vetou a čl. 2 ods. 1 v spojení s čl. 30 ods. 1 prvou vetou a s čl. 30 ods. 3 prvou 

vetou Ústavy Slovenskej republiky 

9. 115/2009 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 11. marca 2009 č. 07045-

27/2009-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah 

regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení 

neskorších predpisov. 

1. 152/2009 – Vyhláška MV SR ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej 

bezpečnosti elektrického zariadenia 

2. 154/2009 – Opatrenie MPSVR SR, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného 

vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 

3. 160/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných 

papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 

4. 188/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej 

základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 

653/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr.: zmena z. č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch) 

5. 184/2009 – Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov /účinný od 1. 9. 2009 a čl. I. §14 až 22 a čl. X účinný od 1. 1. 

2010/ (napr.: zmena z. č. 311/2001 Z. z., z. č. 595/2003 Z. z., z. č. 596/2003 Z. z., z. 

č. 597/2003 Z. z., z. č. 599/2003 Z. z., z. č. 245/2008 Z. z.) 

6. 185/2009 – Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. 

z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 8. 2009/ 

7. 179/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov /účinný od 1. 9. 2009/  

8. 172/2009 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 12. mája 2009 č. 12284/2009-OL 

o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského 

uplatnenia na rok 2009 

9. 169/2009 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní 

preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a 

povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania 

poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov 

10. 206/2009 – Zákon 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 



11. 207/2009 – Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o 

doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

12. 208/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. 

13. 213/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

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

/účinný od 1. 7. 2009/ 

1. 257/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v 

znení neskorších predpisov /účinný od 1. 9. 2009/ 

2. 258/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (napr.: z. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov) 

3. 259/2009 – Vyhláška MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 

591/2005 Z. z. 

4. 260/2009 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-

OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. 

decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v 

oblasti zdravotníctva 

5. 251/2009 – Nariadenie vlády SR o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu 

na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru 

6. 252/2009 – Opatrenie MPSVR o úprave súm životného minima 

7. 248/2009 – Oznámenie NBS o vydaní opatrenia zo 16. júna 2009 č. 3/2009 o spôsobe 

určenia hodnoty majetku v podielovom fonde 

8. 249/2009 – Oznámenie MF SR o vydaní výnosu zo 4. júna 2009 č. MF/12916/2009-

32, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre 

klientov Štátnej pokladnice 

9. 265/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov 

10. 266/2009 – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

11. 272/2009 – Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávnych krajov 

12. 236/2009 – Vyhláška MŠ SR o školskom internáte 

13. 230/2009 – Vyhláška MŠ SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a 

finančnom zabezpečení 

14. 231/2009 - Vyhláška MŠ SR, 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 



15. 199/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

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

16. 273/2009 – Oznámenie MZV SR o uzavretí Európskej sociálnej charty (revidovanej) 

17. 282/2009 – Vyhláška MŠ SR o stredných školách /účinná od 1. 9. 2009/ 

 

1. 324/2009 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a 

sumy príspevku na bývanie 

2. 325/2009 – Opatrenie MPSVR o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej 

starostlivosti o dieťa 

3. 326/2009 - Opatrenie MPSVR  o ustanovení sumy rodičovského príspevku 

4. 327/2009 – Oznámenie MŠ SR o vydaní výnosu z 12. augusta 2009 č. CD-2009-

23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj 

5. 330/2009 – Vyhláška MŠ SR o zariadení školského stravovania 

6. 333/2009 – Vyhláška MPH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov 

7. 335/2009 – Oznámenie MZ SR o vydaní výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-

OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 

10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne 

zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych 

zariadení v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. 

decembra 2008 č. 25118/2008-OL 

8. 345/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

9. 357/2009 - Úplne znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. 

o štátnom jazyku Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákonom č. 5/1999 

Z. z., zákonom č. 184/1999 Z. z., zákonom č. 24/2007 Z. z. a zákonom č. 318/2009 Z. 

z. 

1. 370/2009 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 27. augusta 2009 č. 07045-

29/2009 - OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah 

regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 

2. 387/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 1. 2010/ 

3. 392/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov /účinný od 1. 11. 2009/ 

4. 396/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a 

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

niektorých zákonov /účinný od 1. 11. 2009/ 

5. 400/2009 – Zákon, o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /účinný od 

1. 11. 2009/ (napr.: zmena zák. č. 553/2003 Z. z.) 

6. 402/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení 



neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 12. 2009/ 

(napr.: zmena zák. č. 577/2004 Z. z., zák. č. 25/2006 Z. z.) 

 

 
 

1. 406/2009 – Úplné znenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 

č. 465/2005 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 461/2008 Z. z. a zákonom č. 

87/2009 Z. z. 

2. 557/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 

organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

3. 562/2009 – Oznámenie MF SR o vydaní výnosu z 9. decembra 2009 č. 

MF/28557/2009-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

4. 563/2009 – Zákon, o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (napr.: z. č. 595/2003 Z. z.) 

5. 564/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 

vyjednávaní v znení neskorších predpisov 

6. 568/2009 – Zákon o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov /účinný od 1. 2. 2010/ 

7. 570/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných 

systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 2. 2010/ 

8. 572/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

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

9. 574/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov /účinný od 1. 3. 2010/ 

10. 575/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

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

/účinný od 1. 3. 2010/ 

11. 576/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v 

znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v 

znení neskorších predpisov 

12. 578/2009 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

13. 582/2009 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 25. 11. 2009 č. 07045-30/2009-

OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. 

decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v 

oblasti zdravotníctva 

14. 583/2009 – Oznámenie MZ SR o vydaní výnosu zo 17.12. 2009 č. 21667/2009-OL o 

podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné 

zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné 

poistenie 



15. 585/2009 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia zo 17. 12. 2009 č. 

MF/026600/2009-72, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní 

údajov o dani z nehnuteľností 

16. 593/2009 – Zásady vlády SR k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 

270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

17. 595/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov /účinný od 1. 2. 2010/ 

18. 598/2009 – Nariadenie vlády, 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 nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z. 

1. 414/2009 – Oznámenie MK SR o vydaní výnosu z 9. októbra 2009 č. MK-2900/2009-

10/4655, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 

26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení výnosu z 28. Novembra 2008 č. 

MK-3925/2008-10/15583 /účinné od 1. 1. 2010/ 

2. 417/2009 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách 

poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a 

určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia 

3. 419/2009 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti 

postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej 

poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 446/2005 Z. z. 

4. 422/2009 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej 

činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 

5. 423/2009 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 

činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení 

neskorších predpisov 

6. 426/2009 – Oznámenie MZV SR o vydaní opatrenia z 22. októbra 2009 č. 

282.760/2009-OSUR, ktorým sa ustanovuje objektivizovaný platový koeficient pre 

príslušnú krajinu 

7. 427/2009 - Oznámenie MZV SR o vydaní výnosu z 22. októbra 2009 č. 113.393/2009-

POLS, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu v 

krízovej oblasti a príplatku za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti 

8. 437/2009 – Vyhláška MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a 

osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov 

9. 441/2009 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy /účinné 

od 1. 1. 2010/ 

10. 443/2009 – Vyhláška MV SR, ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami 

do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady 

1. 445/2009 – Vyhláška MŠ SR kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 



2. 446/2009 – Oznámenie MK SR o vydaní výnosu zo 14. októbra 2009 č. MK-

3424/2009-10/10 501 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na 

náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej 

hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej 

republiky 

3. 448/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2009 

 

4. 450/2009 – Vyhláška MS SR, 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 /účinný od 1. 1. 2010/ 

5. 460/2009 – Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení druhého kola volieb predsedov 

samosprávnych krajov 

6. 461/2009 – Vyhláška ÚGKaKSR, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

7. 467/2009 – 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 

8. 479/2009 – Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 1. 2012/ 

9. 486/2009 – Oznámenie MZV SR o podpísaní Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a 

dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva 

10. 487/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

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

(napr.: z. č. 99/1963 Z. z., z. č. 530/2009 z. z.,...) 

11. 488/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

12. 492/2009 – Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

13. 495/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

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

/účinný od 1. 1. 2010/ 

14. 497/2009 – Zákon o štátnom rozpočte na rok 2010 

15. 499/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov /účinný od 1. 1. 2010/ 

16. 503/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

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

o doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 1. 2010/ 

17. 504/2009 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 1. 

2010/ 

18. 511/2009 – Nález ÚS SR vo veci začatia konania o súlade § 2 ods. 7, 8 a 9 a § 2a ods. 

6 a 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. Ústavného súdu Slovenskej 

republiky – vyslovený nesúlad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad zmien v právnych predpisoch:                                                     2010 
 

19. 3/2010 – Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie /účinný od 1. 2. 

2010/ 

20. 8/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

predpisov a 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 

/účinný od 1. 2. 2010/ 

21. 9/2010 – Zákon o sťažnostiach /účinný od 1. 2. 2010/ 

22. 13/2010 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní 

preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a 

povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania 

poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov 

1. 22/2010 – Vyhláška ÚGKK SR, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne 

úrady a správy katastra 

2. 36/2010 – Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady 

Slovenskej republiky 

3. 55/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 4. 2010/ 

4. 57/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a odpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 4. 2010/  (napr.: z. č. 502/2010 Z. z., z. č. 

523/2004 Z. z.) 

5. 58/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do 

Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení 

neskorších predpisov 

6. 70/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 

Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov /účinný od 1. 4. 2010/ 

7. 73/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

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

/účinný od 1. 4. 2010/ 

8. 91/2010 – Zákon o podpore cestovného ruchu /účinný od 1. 1. 2011/ 

9. 93/2010 – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov /účinný od 1. 4. 2010/ 



1. 97/2010 – Vyhláška MŠ, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii 

akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o 

akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho 

programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného 

vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o 

čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii 

2. 100/2010 – Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 

460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 1. 2011/ 

 

 

3. 101/2010 – Zákon o preukazovaní majetku /účinný od 1. 1. 2011/ 

4. 102/2010 – Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (napr.: z. č. 153/2001 Z. z., z. č. 553/2003 Z. z.) 

5. 103/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 

práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 

5. 2010/ 

6. 112/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v 

znení zákona č. 242/1998 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady 

č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 

/účinný od 1. 7. 2010/ 

7. 117/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 5. 2010/ 

8. 118/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

/účinný od 1. 7. 2010/ 

9. 121/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a 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 

/účinný od 1. 5. 2010/ 

10. 132/2010 – Zákon, 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 5. 2010 

a niektoré ustanovenia od 1. 1. 2011/ (napr.: z. č. 576/2004 Z. z., z. č. 124/2006 Z. z.) 

11. 133/2010 – Zákon, 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 6. 2010/ 

(napr.: z. č. 140/1998 Z. z., z. č. 576/2004 Z. z.) 

12. 134/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) /účinný od 1. 6. 2010/ 

13. 136/2010 – Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov /účinný od 1. 6. 2010 a niektoré ustanovenia od 1. 1. 2012/ 



14. 139/2010 – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych 

vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 6. 2010/ 

15. 141/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na 

vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon 

Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 

poriadok) v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 7. 2010/ 

 

 

 

16. 142/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o 

zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /účinný od 1. 5. 2010 a niektoré 

ustanovenia od 1. 1. 2013/ 

17. 144/2010 – 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 a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 6. 2010 a niektoré ustanovenia od 19. 1. 2013/ 

18. 145/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 5. 2010/ 

1. 161/2010 - Vyhláška Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia 

odborov vzdelania 

2. 164/2010 – Opatrenie MPSVR SR, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného 

vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 

3. 170/2010 – Vyhláška MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 

a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov 

4. 171/2010 – Oznámenie MZV SR o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce 

o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní podmienok zamestnania vo 

verejnej službe č. 151 z roku 1978 

5. 172/2010 - Oznámenie MZV SR o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce 

o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158 z roku 1982 

6. 174/2010 – Oznámenie MZV SR o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce 

o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci č. 187 z roku 2006 

7. 197/2010 – Vyhláška MDPT SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie 

podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení 

vyhlášky č. 146/2010 Z. z. 

8. 200/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony /účinný od 

1. 9. 2010/ 

9. 207/2010 - Úplné znenie zákona č. 650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 



10. 208/2010 – Oznámenie MZV SR o uzavretí Protokolu č. 14 k Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém 

dohovoru /účinný od 1. 6. 2010/ 

11. 224/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v 

znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /účinný od 1. 9. 

2010/ (napríklad: z. č. 301/2005 Z. z., z. č. 7/2005 Z. z.,...) 

12. 225/2010 – Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy  

1. 228/ 2010 - Vyhláška MDPaT SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných 

komunikáciách 

 

2. 229/2010 - Vyhláška MDPaT SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o 

podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

3. 230/2010 – Oznámenie MF SR o vydaní výnosu z 5. mája 2010 č. MF/10054/2010-32, 

ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre 

klientov Štátnej pokladnice 

4. 231/2010 – Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa 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  

5. 235/2010 – Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z. 

6. 236/2010 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 20. mája 2010 č. 13134/2010-OL 

o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského 

uplatnenia na rok 2010 

7. 237/2010 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe 

Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov 

8. 238/2010 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach 

prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským 

pozemkovým fondom 

9. 239/2010 – Zoznam katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond 

nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok 

10. 242/2010 – Oznámenie ÚRSO o vydaní výnosu z 20. mája 2010 č. 1/2010, ktorým sa 

dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o 

rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania 

11. 245/2010 – Vyhláška MDPaT SR o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a 

psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 

12. 250/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov (účinný od 17. 7. 2010) 

13. 251/2010 – Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní 

výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a 

povodňových škôd 



14. 252/2010 - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní 

priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich 

následkoch a vykonaných opatreniach 

15. 277/2010 – Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 15. júna 2010 č. 10/2010, ktorým sa 

mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony 

Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 

16. 280/2010 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších 

predpisov 

 

 

 

 

 

17. 281/2010 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. 

z. 

18. 286/2010 – Oznámenie MPSVR SR o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 

19. 288/2010 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza 

zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci v znení 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2008 Z. z. 

20. 290/2010 – Vyhláška MF SR o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v 

mene euro v rámci základného bankového produktu 

21. 294/2010 – MZV SR o vydaní výnosu z 18. júna 2010 č. 281.904/2010-OSUR, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach zamestnanca, 

ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme 

22. 296/2010 – Nariadenie vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 

23. 298/2010 – Úplné znenie zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

24. 300/2010 – Vyhláška MPSVR SR o úprave súm životného minima 

25. 308/2010 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 10. júna 2010 č. 07045-32/2010-

OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. 

decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti 

zdravotníctva v znení neskorších predpisov 

26. 311/2010 - Rozhodnutie prezidenta SR o vyhlásení referenda 

27. 312/2010 – Výnos MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 

1. 332/2010 – Nález Ústavného súdu SR z 18. mája 2010 vo veci vyslovenia nesúladu čl. 

I § 8 ods. 2 písm. d) v časti "ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť 

poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)" a čl. I § 8 ods. 3 písm. d) v časti 

"ak vyšší územný celok nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej 

služby podľa písmen a) až c)" zákona 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 s čl. 35 ods. 1 Ústavy SR v spojení s čl. 13 ods. 4 

a čl. 12 ods. 2 Ústavy SR 

2. 334/2010 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých 

zdravotníckych povolaniach 



3. 346/2010 – Zákon, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov 

4. 366/2010 – Vyhláška MŠVVŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 

170/2010 Z. z. 

5. 372/2010 – 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 

(účinný od 1. 11. 2010) 

 

 

 

 

6. 385/2010 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia zo 16.9. 2010 č. 07045-33/2010-

OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v 

oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 

1. 403/2010 – 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 

2. 407/2010 – Vyhláška ŠÚ SR, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní 

3. 408/2010 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy (účinné 

od 1. 1. 2011) 

4. 424/2010 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a 

pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 4. 2011) 

5. 425/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch 

štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení 

neskorších predpisov 

6. 434/2010 – Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej  

1. 454/2010 - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 29. novembra 2010 č. 

MF/24301/2010-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, 

obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva 

a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie 

č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/027059/2008-31 a opatrenia 

MF/23989/2009-31 (účinné od 1. 1. 2011) 

2. 463/2010 – Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov 

samosprávy obcí 

3. 464/2010 – Vyhláška MDVaRR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie 

podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení 

neskorších predpisov (účinná od 1. 1. 2011) 



4. 468/2010 – Zákon, ktorým sa mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 

2010 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

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

5. 470/2010 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 12. novembra 2010 č. 

MF/023817/2010-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov 

(účinné od 1. 1. 2011) 

6. 478/2010 – Výnos MF SR o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend 

verejnej správy (účinný od 1. 1. 2011) 

7. 479/2010 – Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 

8. 480/2010 - Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov 

samosprávy obcí 

 

 

 

9. 482/2010 – Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby 

stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách (účinné 

od 1. 1. 2011) 

10. 486/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov (účinný od 31. 12. 2010) 

11. 497/2010 – Opatrenie MPSVR SR, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty 

na rok 2011 (účinné od 1. 1. 2011) 

12. 498/2010 – Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011 (účinný od 1. 1. 2011) 

13. 499/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 (účinný od 1. 1. 2011) 

14. 503/2010 – Výnos MK SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore 

žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach 

o náležitostiach žiadosti (účinný od 1. 1. 2011) 

15. 504/2010 – Oznámenie MZV SR o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú 

objektivizované platové koeficienty (účinné od 1. 1. 2011) 

1. 505/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. 

aj z. č. 566/2001 Z. z.) 

2. 509/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

3. 510/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení 

neskorších predpisov 

4. 517/2010 – Nariadenie vlády SR, 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 

5. 518/2010 – Vyhláška MŠVVŠ SR, 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 



6. 521/2010 – Oznámenie NBS o vydaní opatrenia zo 14. decembra 2010 č. 19/2010 o 

poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska 

7. 523/2010 – Oznámenie MPSVR SR o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 

8. 524/2010 – Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej 

republiky 

9. 533/2010 – Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného 

10. 542/2010 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 15. decembra 2010 č. 07045-

34/2010-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah 

regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 

11. 543/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. 

aj z. č. 311/2001 Z. z.) 

 

 

12. 546/2010 – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (napr. aj z. 

č. 513/1991 Z. z. a z. č. 211/2000 Z. z.) 

13. 548/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (napr. aj 

z. č. 283/2002 Z. z.) 

14. 551/2010 – 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. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1. 

3. 2011) 

15. 557/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 

vyjednávaní v znení neskorších predpisov 

16. 559/2010 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave 

vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

17. 560/2010 – Uznesenie vlády SR k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad zmien v právnych predpisoch:                                                     2011 
 

1. 37/2011 - ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

0vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( účinnosť 1.3.2011 ) 

2. 38/2011 - ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov ( účinnosť 1.3.2011 ) 

1. 191/2011 - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. júna 2011 vo veci 

pozastavenia účinnosti ustanovení čl. I bodu 3 (§ 39 ods. 8) a bodu 10 (§ 123 ods. 3) zákona č. 

153/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov a o zmene niektorých zákonov  

2. 192/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a 

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

niektoré zákony ( účinnosť  1.8.2011 ) 

3. 193/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov ( účinnosť  30.6.2011 ) 

4. 194/2011 - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o 

úprave súm životného minima ( účinnosť  1.7.2011 ) 

5. 195/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, 

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 

2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva 

v znení neskorších predpisov  
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6. 196/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, 

ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne 

uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 

7. 197/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, 

ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne 

uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 

8. 198/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, 

ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na 

základe verejného zdravotného poistenia 

 

 

9. 200/2011 - Zákon o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ( 

účinnosť  1.7.2011 ) 

10. 201/2011 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické 

špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd  ( účinnosť  1.7.2011 ) 

11. 203/2011 - Zákon o kolektívnom investovaní ( účinnosť  1.7.2011 ) 

12. 204/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov 

národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony ( účinnosť  1.7.2011 ) 

13. 205/2011 - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových 

volieb do orgánov samosprávy obcí  

14. 206/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o 

podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci ( účinnosť  15.7.2011 ) 

15. 207/2011 - Zákon o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v 

obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny ( 

účinnosť  1.8.2011 ) 

16. 208/2011 - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o 

uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov  

17. 209/2011 - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. 

o ukončovaní štúdia na stredných školách 
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18. 220/2011 - Zákon, 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  ( účinnosť  1.10.2011 až 

1.1.2012 ) 

19. 221/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a 

agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a 

ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 

195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( účinnosť  1.9.2011 ) 

20. 223/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ( účinnosť  20.7.2011 ) 

 

21. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej 

škole ( účinnosť  1.9.2011 ) 

22. 226/2011 - Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

obcí  ( účinnosť  1.9.2011 ) 

23. 227/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (účinnosť 1. septembra 

2011 okrem čl. I bodov 10 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012 ) 

24. 228/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( účinnosť 1. septembra 

2011okrem čl. I bodov 5 (§ 35 ods. 22 a 23), 9 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013 ) 

25. 229/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri 

posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie 

strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku ( 

účinnosť  1.8.2011 ) 

26. 231/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony ( účinnosť  1.8.2011 ) 

27. 232/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere 

mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ( účinnosť  1.8.2011 ) 

28. 233/2011 - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2008 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( účinnosť  1.9.2011  
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1. 242/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní 

vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

2. 243/2011 - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení 

nových volieb do orgánov samosprávy obcí 

3. 244/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, 

ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych 

služieb 

4. 245/2011 - 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 

5. 249/2011 - Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

6. 250/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

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

zákonov 

7.  251/2011 - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti 

pozemných komunikácií  

8. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 223/2011 Z. z. 

9. 257/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

10. 260/2011 - Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov 

k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov 

11. 261/2011 - Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 

12. 262/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 

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

13. 263/2011 - Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného 

školného na akademický rok 2012/2013 pre študijné programy v externej forme štúdia 

14. 268/2011 - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách 

15. 269/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na 

výkon práce v zdravotníctve 

16. 270/2011 - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o 

predĺžení platnosti Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi 

Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011 

17. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 250/2011 Z. z. 

18. 272/2011 - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 

1. 274/2011 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
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2. 275/2011 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na 

podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre 

žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších 

predpisov 

3. 303/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní 

opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne 

uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 

 

 

4. 304/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní 

opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo 

čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 

5. 305/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní 

opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných 

alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 

6. 306/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní 

opatrenia, ktorým sa mení opatrenie z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým 

sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších 

predpisov 

7. 313/2011 - 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 a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony (z. č.  300/2005 Zb.z. Trestný zákon, z.č. 372/1990 

Zb.z. o priestupkoch, z.č. 124/1992 Zb.z.  o vojenskej polícií, z.č. 219/1996 o ochrane 

pred zneužívaním alkoholických nápojov.., z.č. 514/2009Zb.z. o doprave na dráhach) 

8. 324/2011 - Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(účinnosť dňom vyhlásenia  14.9.2011 okrem čl. I-III. – od 1.1.2012 )    

9. 330/2011 - Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej 

republiky ( účinnosť dňom vyhlásenia ) 

10.  332/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní 

právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 

Z. z. o advokácii, zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch, z. č. 99/1963Zb.z. Občiansky 

zákonník, z. č. 371/2004 Zb. z. o sídlach a obvodoch súdov, z. č. 420/2004 Zb.z. 

o mediáciach, z. č . 8/2008 Zb.z. o poisťovníctve, z.č. 563/2009 o správe daní ( 

účinnosť od 1.1.2012 )    

11. 333/2011 - Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 

12. 341/2011 - Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

13.  343/2011 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma 

minimálnej mzdy na rok 2012 

14. 344/2011 - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012 

15. 346/2011 - Úplné znenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní 
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16. 347/2011 - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení 

volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 

17. 348/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 

reštrukturalizácii , z. č. 99/1963 Z. z.  Občiansky súdny poriadok,  z. .č. 233/1995 Z. z. 

Exekučný poriadok, z. č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov, z.č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní (účinnosť od 1. januára 2012 okrem článku I bodov 4, 7 a 9, 

ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013)  

18. 351/2011 - Zákon o elektronických komunikáciách 

356/2011 - Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 

460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 

1. 357/2011 - Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 

o poverení vlády 

2. 361/2011 - 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 (účinnosť 1.11.2011 s výnimkou ) 

3. 362/2011 - Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ( účinnosť 1.12.2011 ) 

4. 363/2011 - Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a 
dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov ( účinnosť 1.12.2011 s výnimkou) 

5. 377/2011 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní 
právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 
586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 
zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov ( účinnosť 1.1.2012) 

6. 378/2011 - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe 
označovania platby dane ( účinnosť 1.1.2012) 

7. 381/2011 - Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ( účinnosť 1.1.2012 s výnimkou) 

8. 382/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov ( účinnosť 1.1.2012) 

9. 386/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z. ( účinnosť 1.12.2011) 

10. 387/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane 
hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 
347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov  ( účinnosť 1.1.2012) 

11. 388/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 
poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
( účinnosť 1.1.2012) 
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12. 390/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ( účinnosť dňom vyhlásenia s 

výnimkami) 
13. 393/2011 - 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 
a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov    
( účinnosť 31.12.2011) 

14. 401/2011 - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení 
nových volieb do orgánov samosprávy obcí  

15. 407/2011 - Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o podrobnostiach o podobe 
štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie              
( účinnosť dňom vyhlásenia) 

16. 408/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( účinnosť 1.12.2011 

s výnimkami ) 
17. 413/2011 - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení 

a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov 
a záruk  

1. 422/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 

podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku (účinnosť 1.12.2011 )  

2. 423/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 

podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky (účinnosť 

1.12.2011 ) 

3. 424/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 

podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny (účinnosť 

1.12.2011 ) 

4. 425/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, 

ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru 

5. 433/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie, o 

náležitostiach žiadosti o jeho schválenie, žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania a 

náležitostiach tohto stanoviska (účinnosť 1.12.2011 ) 

6. 434/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje 

zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu (účinnosť 1.12.2011 ) 

7. 435/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia 

štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú 

dávku liečiva (účinnosť 1.12.2011 ) 

8. 445/2011 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii 

cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008 

9. 452/2011 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení 

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení 

vyhlášky č. 532/2008 Z. z. (účinnosť 1.1.2012 )  
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10. 452/2011 - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. 

o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia   (účinnosť 

1.1.2012 ) 

11. 467/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 

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

dopĺňajú niektoré zákony  (účinnosť 1.1.2012 ) 

12. 469/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 neskorších predpisov  (účinnosť 1.1.2012 ) 

13. 470/2011 - Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa 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 (účinnosť 1.1.2012 ) 

14. 472/2011 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na 

rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných 

pracovných cestách (účinnosť 1.1.2012 ) 

15. 474/2011 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí (účinnosť 1.1.2012 ) 

16. 475/2011 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu  (účinnosť 1.1.2012 ) 

17. 482/2011 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zverejňovaní 

súdnych rozhodnutí  (účinnosť 1.1.2012 ) 

18. 483/2011 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu  (účinnosť 1.1.2012 )  

19. 493/2011 - Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti  (účinnosť 1.3.2012  s výnimkami) 

20. 494/2011 - 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  (účinnosť 1.1.2012 ) 

21. 498/2011 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy  

(účinnosť 1.1.2012 ) 

22.  501/2011 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa 

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe 

hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania  

(účinnosť 1.1.2012 ) 

23.  508/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, 

ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2012 

24. 509/2011 - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej 

krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné 

zdravie  

25. 512/2011 - Zákon, ktorým sa 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 o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  (účinnosť 1.1.2012 s výnimkami ) 
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26. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní profesijných titulov a ich skratiek 

viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (účinnosť 1.1.2012 ) 

27. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (účinnosť 1.1.2012 ) 

28. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín  (účinnosť 

15.1.2012 ) 

29. 516/2011 - Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická 

klasifikácia zamestnaní  (účinnosť 10.1.2012 ) 

30. 525/2011 - Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické 

informačné systémy na správu registratúry  (účinnosť 1.2.2012 ) 

31. 531/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci 

pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri 

správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (účinnosť 1.1.2012 ) 

32. 533/2011 - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia 

nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii 

(účinnosť 1.2.2012 ) 

33. 549/2011 - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia 

spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o 

výkone väzby v znení neskorších predpisov  (účinnosť 1.2.2012 ) 

34.  550/2011 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom 

fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a 

rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť 

1.2.2012 ) 

35. 568/2011 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 

2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 

rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, 

obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (účinnosť 1.1.2012 ) 
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Prehľad zmien v právnych predpisoch:                                                     2011 
 

1. 290/2013 - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

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

č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( účinnosť 1.1.2014 )  

2. 299/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákona č. 372/1990 Zb. z. o priestupkoch, 

zákona č. 323/1992 Zb. z. o notároch a notárskej činnosti  ( účinnosť 1.11.2013 ) 

3.  305/2013 - Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci(zákon o e-Governmente) a o zmene a doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 

štatistike, zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise, zákona č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a a registratúrach, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, zákona č. 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákona č. 

275/2006 Z. z. o informačných systémoch, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe    

( účinnosť 1.11.2013 okrem čl. I. bod 55 a 56 účinnosť 1.1.2014 ) 

4. 306/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku 

v znení neskorších predpisov ( účinnosť 1.11.2013 ) 

5. 308/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ( účinnosť 

1.11.2013 ) 



6. 310/2013 - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch ( účinnosť 15.10/2013 -  

okrem prílohy č. 7 a prílohy č. 8 tlačiva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – 

účinnosť 1.1.2014 )  

7. 311/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických 

prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využívaní nerastného bohatstva ( banský 

zákon ), zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákon č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny ( účinnosť 1.11.2013 )  

8. 312/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve ( účinnosť 1.11.2013 )  

9. 313/2013 - 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 ( 

účinnosť 1.11.2013 ) 

10. 318/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov ( účinnosť 1.1.2013, okrem čl. 43 ods. 23 v bode 126 – účinnosť 

1.7.2014, čl. I. § 32 ods. 3 písm. e) v bode 86 a bode 104 – 1.1.2015, okrem čl. 108 – 

1.1.2020 )  

11. 321/2013 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma 

minimálnej mzdy na rok 2014 ( účinnosť 1.1.2014 ) 

1. 338/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2003 Z. 

z. o  náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, zákon č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou, zákon č. 596/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného 

príspevku niektorým poberateľom dôchodku ( účinnosť 1.11.2013, okrem bodov 

1,6,8,11-19,22-27,29-36, 39,40,43-62,64,69-71,73,75,77,78, § 293cu-293dc v 79 



bode, 80-83 v čl. I,II bodu , v čl. 1 bodu 7, v čl. III účinnosť 1.1.2014 a body 65-67, 

74, 76 a § 293dd v 79 bode čl. I.  účinnosť 1.1.2015 ) 

2. 347/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, zákon č. 

440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavené odpady, 

zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, zákon č. 

381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok ( účinnosť 1.12.2013 ) 

3. 352/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 513/1991 

Obchodný zákonník , zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov, zákon č. 213/1997 

Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákon 

č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste, zákon č. 

147/1997 Z. z. o neinvestičnom fonde, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 

a retransmisii, zákon č. 483/2001 Z. z.  o bankách, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných 

papieroch a investičných službách, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene 

Občianskeho zákonníka, zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnych dlhoch a štátnych 

zárukách , zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákon č. 429/2002 Z. z. 

o burze cenných papierov, zákon č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 

5/2004 o službách zamestnanosti, zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a práve 

súvisiacim s autorským právom ( autorský zákon ) , zákon č. 43/2004 Z. z. 

o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, zákon č. 650/2004 o doplnkovom 

dôchodkovom sporení, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom, 

zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, zákon č. 

460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu červeného 

kríža,  zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci, zákon č. 540/2007 Z. z. 

o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 8/2008 o poisťovníctve, 

zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, 

zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj, zákon č. 385/2008 Z. z. 

o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, zákon č. 516/2008 Z. z. o adiovizuálnom 

fonde, zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, zákon č. 514/2009 Z. z. 



o doprave na dráhach, zákon č. 505/2009 Z. .z o akreditácii orgánom posudzovania 

zhody, zákon č. 513/2009 Z. .z o dráhach, zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu, zákon č. 525/2010 Z. .z o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MZ SR, 

zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, zákon č. 324/2011 Z. z. 

o poštových službách, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákon 

č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, zákon č. 251/2012 

Z. z. o energetike, zákon č. 392/2012 Z. z. o fonde na podporu vzdelávania ( účinnosť 

15.11.2013 okrem čl. I. až XVI. čl. XVII. Druhého až šiesteho bodu , čl. XVIII. Až čl 

XLIV účinnosť 1.1.2014 ) 

4. 355/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-

importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 

zákonov v znení neskorších predpisov ( účinnosť 1.1.2014 ) 

5. 356/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ( 1.1.2014 ) 

6. 357/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 71/1992 

Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, zákon č. 530/2003 Z. 

z. o Obchodnom registri ( účinnosť 1.12.2013 okrem čl. II účinnosť 1.1.2013 ) 

7. 365/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o 

úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákona č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

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

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve ( účinnosť 

1.12.2013 ) 

8. 366/2013 - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. 

o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov   ( 

účinnosť 1.1.2013 ) 

9.  367/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného 



trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( účinnosť dňom vyhlásenia 15.11.2013 ) 

10. 368/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákon NR SR 

č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic 

a ciest pre motorové vozidlá, zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 

opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá ( 

účinnosť 1.12.2013 ) 

11.  373/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 

retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. 

o štátnom jazyku SR, zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových 

služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu, 

zákon č. 343/2007 Z. z.  o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania 

audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých 

výkonov, zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované 

Rozhlasom a televíziou Slovenska ( účinnosť 1.1.2014 ) 

12. 374/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o 

Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych 

podujatiach, zákon NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, zákon č. 183/2000 

Z. z. o knižniciach , zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených 

kultúrnych predmetov ( účinnosť 1.1.2014 ) 

13. 385/2013 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, 

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 účel podnikania ( 

účinnosť 1.1.2013 ) 

14. 388/2013 - 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 a ktorým sa 

menia a dopĺňajú zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch , zákon č. 145/1995 

o správnych poplatkoch, zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch, zákon č. 725/2004 Z. z. 



o podmienkach prevádzky  vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, zákon 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), zákon č.404/2011 Z. z. 

o pobyte cudzincov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave ( účinnosť 30.11.2013 

okrem čl.1 bod 1 až 88, 90 až 118, 121 až 126, čl. III. až V. a čl. IX účinnosť 1.1.2014 

) 

1. 388/2013 - 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 a ktorým sa 

menia a dopĺňajú zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch , zákon č. 145/1995 

o správnych poplatkoch, zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch, zákon č. 725/2004 Z. z. 

o podmienkach prevádzky  vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, zákon 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), zákon č.404/2011 Z. z. 

o pobyte cudzincov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave ( účinnosť 30.11.2013 

okrem čl.1 bod 1 až 88, 90 až 118, 121 až 126, čl. III. až V. a čl. IX účinnosť 1.1.2014 

) 

2. 399/2013 -Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení 

a dopĺňa 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 ( účinnosť 1.12.2013 ) 

3. 402/2013 - Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( účinnosť 

4.12.2013 ) 

4. 415/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v znení neskorších predpisov ( účinnosť 1.1.2014 ) 

5. 426/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( účinnosť 14.12.2013 okrem čl. I. bod 1,2,4 až 15,17 až 24, § 17 

ods. 1-5,7,8 a 14 v bode 25 a bodov 26-36 – 1.1.2014 a § 17 ods. 9 až 13 a 15 v bode 

25 – 1.1.2015 a § 17 ods. 6 v bode 25 -1.1.2017 ) 

6. 428/2013 - 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 ( účinnosť 1.1.2014 ) 



7. 430/2013 - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení 

voľby prezidenta Slovenskej republiky ( účinnosť 19.12.2013 ) 

8. 431/2013 - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení 

volieb do Európskeho parlamentu ( účinnosť 19.12.2013 ) 

9. 432/2013 - 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 menia 

a dopĺňajú zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, zákon č. 514/2009 Z. z. 

o doprave na dráhach ( účinnosť 1.2.2014 ) 

10. 433/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na 

dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov ( účinnosť 1.2.2014 ) 

11. 435/2013 - 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 zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu 

majetku štátu na iné osoby, zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania 

v regulovaných odvetviach , zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových 

odvetviach ( účinnosť 30.12.2013 okrem čl. I. bodov 1 až 12 a 14 až 33, čl. III. bodu 1 

a čl. IV – účinnosť 1.1.2014 a čl. I. bodu 13 – účinnosť 1.9.2014 ) 

12. 436/2013 - Zákon, 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 a ktorým sa dopĺňajú zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, 

zákon č. 131/2002 Z. z. vysokých školách, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti ( účinnosť 1.1.2014 ) 

13. 437/2013 - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a 

o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ( účinnosť 1.2.2014 ) 

14.  441/2013 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené 

stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ( 

účinnosť 1.1.2014 ) 

15. 443/2013 - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa 

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe 

označovania platby dane ( 1.2.2014 ) 

16. 445/2013 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o 



rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov 

( účinnosť 1.1.2014 ) 

17.  446/2013 - Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, 

zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo 

iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších 

predpisov ( účinnosť 1.1.2014 ) 

18. 460/2013 - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 

19. 463/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 34/2002 Z. z. 

o nadáciách, z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,  zákon č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákon č. 580/2004 

Z. z. o zdravotnom poistení ( účinnosť 1.1.2014 okrem čl. I bod 4,47,73,76,79,80,107 

– 1.3.2014, čl. I poslednej vety v bode 38 ( § 18 ods.4) – 1.9.2014 a čl. I. bod 

55,57,63,64,96,98,108 – 1.1.2016 ) 

20. 464/2013 - 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 zákon č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách, z. č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 

zákon č.  597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení, z. č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave ( účinnosť 1.1.2014 

okrem čl. I. 19 bod, 20 bod, § 161d 30 bod,32 bod, čl. III. 2 bod – 1.3.2014, čl. I 1 bod 

až 8 bod, 24 bod – 1.9.2014, čl. I. 10 bod, § 29 ods. 15 a 16 bod 11, § 33 ods. 7 a 8 

body 13, 15,16,18, 21,22,, § 161e bod 30 – 1.9.2015 ) 

21. 467/2013 - 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 ( účinnosť 1.1.2014 ) 

22. 468/2013 - Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických 

požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby ( účinnosť 1.1.2014 ) 

23.  470/2013 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. 



augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov  

24. 471/2013 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. 

decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach 

a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní 

položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia z 9. 

decembra 2009 č. MF/22110/2009-31  

25. 472/2013 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. 

decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej 

závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších 

predpisov  

26. 473/2013 - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2014 ( účinnosť 1.1.2014 ) 

27. 475/2013 - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. 

triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta ( 1.1.2014 ) 

28. 485/2013 - 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 ( 

účinnosť  1.1.2014 ) 

29. 495/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene 

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

dopĺňajú zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, zákon č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a o obvodoch 

súdov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní , zákon č. 

327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, zákon č. 

404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov ( účinnosť 1.1.2014 ) 

30. 506/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 



o životné prostredie, zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, zákon č. 180/2013 Z. 

z.  o organizácii miestnej štátnej správy  ( účinnosť 1.1.2014 ) 

31. 507/2013 - 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 ( účinnosť 1.1.2014 ) 

 

 

Prehľad zmien v právnych predpisoch:                                                     2014 
 

1. 1/2014 - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a 

doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z- z. 

Trestný poriadok, zákona č. 372/1990 Zb. z. o priestupkoch, zákona č. 

455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) , zákona č. 

288/1997 Z. z. o telesnej kultúre( účinnosť 1.2.2014 ) /redakčné oznámenie 

o oprave chyby uvedené v čiastke 10 Z. z. – v §-e 14 ods. 1 majú byť namiesto slov ,,písm. f)“ 

uvedené slová ,,písm. g)“/ 

8/2014 - Vyhláška ÚV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-

Governmente 

11/2014 – Vyhláška ÚVO, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku 

15/2014 – Opatrenie MPSVR, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a 

spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom 

doplnkovom dôchodkovom fonde 

25/2014 – Vyhláška MF SR o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich 

zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad 

27/2014 - Úplné znenie zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení 

38/2014 – 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony (účinný od 1. 5. 2014) 

47/2013 – Oznámenie MF SR o vydaní výnosu z 12. februára 2014 č. MF/000664/2014-321, 

ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. 

MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o 

Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2005 Z. z. 

49/2014 – Úplné znenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

51/2014 – Vyhláška ÚVO, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality 

plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej 

hodnotiacej známky 

52/2014 – Oznámenie NBS o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska č. 3 z 18. februára 

2014, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje 



postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči 

cudzozemcom 

55/2014 – Výnos MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 

57/2014 – Vyhláška MDVRR SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky 

diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta 

60/2014 – Vyhláška NBÚ, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného 

úradu č. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov 

a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov 

(o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch) v znení vyhlášky č. 323/2012 Z. z. 

61/2014 – Vyhláška NBÚ, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného 

úradu č. 132/2009 Z. z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných 

služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov 

1. 62/2014 – Vyhláška NBÚ, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného 

bezpečnostného úradu č. 133/2009 Z. z. o obsahu a rozsahu prevádzkovej 

dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a 

pravidlách na výkon certifikačných činností 

2. 63/2014 – Vyhláška NBÚ, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného 

bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a 

požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického 

podpisu) 

3. 64/2014 – Vyhláška NBÚ, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného 

bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného 

elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach 

platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach 

overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej 

vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie 

dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a 

časovej pečiatky) v znení vyhlášky č. 32/2010 Z. z. 

4. 83/2014 – Oznámenie NBS o vydaní opatrenia o registri bankových úverov a záruk 

5. 84/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon 

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

neskorších predpisov 

6. 85/2014 – Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót 

znečisťujúcich látok 

7. 86/2014 – Oznámenie MZVEZ SR o vydaní výnosu z 26. marca 2014 č.330.002/2014-

POLS, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu v 

krízovej oblasti a príplatku za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti 

(účinný od 1. 5. 2014) 

8. 96//2014 – Oznámenie MF SR o vydaní výnosu z 3. apríla 2014 č. MF/ 009269/2014-

173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných 

prostredníctvom prístupových miest 

9. 102/2014 – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb 

na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 



priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1. 5. 

2014) 

10. 103/2014 – Zákon o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (účinný od 1. 7. 2014) (zmena aj v z . č. 552/2003 Z. z. v § 5 ods. 

1 a v z. č. 311/2001 Z. z. v § 3 ods. 2) 

11. 104/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 7. 2014) 

12. 106/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

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

(zmena napríklad aj v týchto predpisoch: z. č.  99/1963 Z. z., z. č. 233/1995 Z. z., z. č. 

527/2002 Z. z., z. č. 250/2007 Z. z.) (účinný od 1. 6. 2014) 

13. 109/2014 – Opatrenie MPSVR SR, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeria- 

      vacieho základu 

14. 115/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena aj v z. č. 

180/1995 Z. z.) 

15. 116/2014 – Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné 

na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné 

poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom 

zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné 

poistenie 

16. 117/2014 – Vyhláška ÚOOÚ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii 

bezpečnostných opatrení 

17. 125/2014 – Oznámenie MZ SR o vydaní výnosu z 2. mája 2014 č. 02395-OL-2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. 

septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne 

zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych 

zariadení 

18. 128/2014 – uznesenie ÚS SR sp. Zn. PL. ÚS 10/2014 z 23. apríla 2014 vo veci 

pozastavenia účinnosti § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. s 

Ústavou Slovenskej republiky 

19. 133/2014 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia zo 14. mája 2014 č. S03594-OL-

2014 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie 

spoločenského uplatnenia na rok 2014 

20. 134/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní výnosu zo 14. mája 2014 č. 

MF/003114/2014-321, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa 

ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov 

Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.) 



21. 136/2014 - úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení 

vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. 

22. 140/2014 – Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

23. 141/2014 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

24. 151/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane 

hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. č. 

99/1963 Z. z. OSP) 

25. 156/2014 – Vyhláška MŠVVŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení 

neskorších predpisov (účinná od 1. 9. 2014) 

26. 159/2014 – Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní 

výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a 

povodňových škôd 

27. 169/2014 – Vyhláška PÚ SR, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či 

dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie 

združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž 

28. 170/2014 - Vyhláška PÚ SR, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 

29. 171/2014 -Vyhláška PÚ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach 

urovnania 

30. 172/2014 - Vyhláška PÚ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe 

zhovievavosti 

31. 161/2014 – Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 

460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 9. 2014) 

32. 180/2014 – Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zmena napríklad aj v z. č. 99/1963 Z. z. OSP) 

33. 183/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. č. 

311/2001 Z. z. Zákonník práce, z. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) 

34. 184/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom 

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

ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

35. 185/2014 – Zákon, 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov 



36. 191/2014 – Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy 

obcí 

37. 195/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a 

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

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinný od 1. 9. 2014) 

38. 197/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach 

prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 8. 

2014) 

39. 204/2014 – Zákon, 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmena napríklad aj 

v z. č. 372/1990 Z. z., z. č. 71/1992 Z. z., z. č. 145/1995 Z. z., z. č. 461/2003 Z. z., z. č. 

530/2003 Z. z., z. č. 437/2004 Z. z., z. č. 576/2004 Z. z., z. č. 124/2006 Z. z.) 

40. 205/2014 – zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov (účinný od 1. 10. 2014) 

41. 207/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze 

cenných papierov v znení neskorších predpisov  (účinný od 1. 9. 2014) 

42. 213/2014 – 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  (zmena napríklad aj v z. č. 566/2001 Z. z.) 

43. 214/2014 – Zákon, o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny 

elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

44. 219/2014 – Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných 

činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zmena aj v z. č. 305/2005 Z. z. a v z. č. 448/2008 Z. z.) (účinný od 1. 1. 2015) 

45. 229/2014 – Vyhláška MF SR, ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku 

ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko 

46. 230/2014 – Vyhláška MK SR o rozsahu vybraných informácií požadovaných od 

divadiel a hudobných inštitúcií 

47. 231/2014 – Vyhláška MK SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o 

ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

48. 232/2014 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 

49. 238/2014 – Úplné znenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

50. 239/2014 – Uznesenie ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 18/2014 z 10. septembra 2014 vo veci 

pozastavenia účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



51. 257/2014 – Vyhláška ŠÚ SR, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov 

verejnej správy (SK COFOG) 

52. 268/2014 – 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 

53. 275/2014 – Vyhláška MF SR o zaručenej konverzii 

54. 276/2014 – Výnos MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 

správy 

55. 283/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom 

práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších 

predpis 

56. 284/2014 – Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 

434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (účinný od 1. 1. 2015) 

57. 291/2014 – Vyhláška ŠÚ SR, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických 

zisťovaní na roky 2015 až 2017 (účinná od 1. 1. 2015) 

58. 292/2014 – Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmena napríklad aj 

v z. č. 502/2001 Z. z., z. č. 523/2004 Z. z., z. č. 528/2008 Z. z.) 

59. 293/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinný od 2. 1. 2015) (zmena napríklad 

aj v z. č. 135/1961 Z. z, z. č. 145/1995 Z. z.) 

60. 295/2014 – Opatrenie MPSVR SR, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia 

dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015 (účinné od 1. 1. 

2015) 

61. 296/2014 – Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného 

62. 297/2014 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 

2015 (účinné od 1. 1. 2015) 

63. 298/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2015) 

64. 301/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (účinný od 1. 12. 2014) 

65. 303/2014 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka (účinné od 1. 1. 2015) 

66. 306/2014 – Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 

460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 12. 2014) 

 

 



 

 

67. 307/2014 – Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napríklad z. č. 

311/2001 Z. z., z. č. 301/2005 Z. z., z. č. 552/2003 Z. z., z. č. 597/2003 Z. z., z. č. 

245/2008 Z. z.) (účinný od 1. 1. 2015) 

68. 309/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja (účinný od 1. 1. 2015) 

69. 310/2014 – Zákon, ktorým sa mení a 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 (účinný od 1. 1. 2015) 

70. 311/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

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

(účinný od 1. 1. 2015) 

71. 314/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad 

aj v z. č. 50/1976 Z. z.) (účinný od 1. 1. 2015) 

72. 315/2014 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce 

znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 

73. 320/2014 – Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda 

74. 321/2014 – Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

75. 324/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. č. 523/2004 Z. 

z.) 

76. 328/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 12. novembra 2014 č. 

MF/14317/2014-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani 

z príjmov (účinné od 1. 1. 2015) 

77. 329/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 12. novembra 2014 č. 

MF/19698/2014-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov 

(účinné od 1. 1. 2015) 

78. 330/2014 – Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 11/2013 z 22. októbra 2014 vo veci 

vyslovenia nesúladu ustanovení § 62 ods. 1 písm. a) a c), § 62 ods. 3 v časti písm. a) 

bodov 1 a 3 a písm. b) bodov 1 a 3 a § 62 ods. 6 písm. a) a c) zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa 



menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 42 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v 

spojení s čl. 12 ods. 2 a čl. 13 ods. 3 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 13 ods. 2 

Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, čl. 28 

písm. b) Dohovoru o právach dieťaťa a čl. 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd v spojení s čl. 14 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd 

79. 332/2014 – Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov 

samosprávy obcí 

80. 333/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

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

napríklad aj v z. č. 431/2002 Z. z., z. č. 564/2004 Z. z., z. č. 578/2004 Z. z.) 

81. 335/2014 – Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zmena napríklad aj v z. č. 99/1963 Z. z., z. č. 40/1964 Z. z., z. č. 

145/1995 Z. z., z. č. 233/1995 Z. z.) (účinný od 1. 1. 2015) 

82. 338/2014 – Opatrenie MPSVR SR, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu 

(účinné od 1. 1. 2015) 

83. 339/2014 – Vyhláška MDVRR SR ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o 

diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (účinná od 1. 1. 2015) 

84. 348/2014 – Oznámenie MZ SR o vydaní výnosu Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na 

personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov 

zdravotníckych zariadení (účinný od 30. 12. 2014) 

85. 353/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

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

(účinný od 1. 1. 2015) 

86. 356/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 3. decembra 2014 č. 

MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 

rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (účinné 

od 1. 1. 2015) 

87. 357/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 3.12. 2014 č. MF/22164/2014-74, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej 

účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených 

z účtovnej závierky na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky 

(účinné od 1. 1. 2015) 

88. 361/2014 – Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zmena napríklad aj v z. č. 564/2004 Z. z., z. č. 582/2004 Z. z., z. č. 583/2004 

Z. z., z. č. 563/2009 Z. z.) (účinný od 1. 1. 2015) 

89. 363/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinný od 1. 1. 

2015) 



90. 364/2014 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2015) 

91. 371/2014 – Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

92. 376/2014 – Zákon, ktorým sa 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 (účinný od 1. 2. 

2015) 

93. 377/2014 – 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 (zmena napríklad 

aj v z. č. 597/2003 Z. z., z. č. 390/2011 Z. z.) 

94. 383/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní výnosu z 10. decembra 2014 č. 

MF/025384/2014-321, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa 

ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov 

Štátnej pokladnice 

95. 385/2014 – Zákon o štátnom rozpočte na rok 2015 

96. 387/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 3. decembra 2014 č. 

MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia 

účtovnej závierky 

97. 393/2014 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

98. 401/2014 – Oznámenie MZVEZ SR o vydaní opatrenia z 18. decembra 2014 č. 

286.998/2014-OSUR, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 

99. 402/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 10. decembra 2014 č. 

MF/21227/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek 

individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre 

rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné 

celky 

100. 403/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 10. decembra 2014 č. 

MF/21230/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a 

podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo 

verejnej správe v znení neskorších predpisov 

101. 404/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 10. decembra 2014 č. 

MF/21231/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 



postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 

102. 410/2014 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady 

diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 

103. 411/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 12. novembra 2014 č. 

MF/21694/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z 

motorových vozidiel 

104. 412/2014 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2014 č. 

MF/21232/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa 

ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania 

informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu 

verejnej správy 

105. 415/2014 – Opatrenie MPSVR SR, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o 

dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia 

106. 416/2014 - Nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností 

Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov 

107. 417/2014 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

v znení neskorších predpisov 

108. 418/2014 – Nariadenie vlády SR, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prehľad zmien v právnych predpisoch:                                                     2015 

 
 

1. 3/2015 – Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 25/2014 Z. z. o 

integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky 

a o sadzobníku úhrad 

2. 9/2015 – Vyhláška MDVRR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov 

3. 13/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 3. 2015) 

4. 14/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. 

č. 283/2002 Z. z., z. č. 5/2004 Z. z., z. č. 317/2009 Z. z.) (účinný od 1. 3. 2015) 

5. 21/2015 - Vyhláška MDVRR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú 

úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom 

mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z.  

6. 24/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o 

zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 4. 2015)  

7. 25/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 

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

dopĺňajú niektoré zákony (zmena aj v z. č. 461/2003 Z. z., z. č. 595/2003 Z. z.)  

8. 26/2015 – Oznámenie MDVRR SR o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o 

poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu pre subjekty územnej 

spolupráce na podporu regionálneho rozvoja 

9. 29/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. (zmena aj v z. č. 305/2013 Z. z.) (účinný od 

1. 9. 2015) 

10. 31/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení 

územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (zmena aj v z. č. 25/2006 Z. z.) (účinný od 1. 4. 2015)  

11. 32/2015 – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. 

z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. 

č. 302/2001 Z. z., z. č. 438/2001 Z. z., z. č. 553/2003 Z. z.) (účinný od vykonania najbližších 

volieb do Národnej rady Slovenskej republiky okrem čl. V § 12 ods. 8, ktorý nadobúda 

účinnosť dňom vykonania najbližších volieb starostov obcí a primátorov miest)  

12. 35/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských 

úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých 



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

od 1. 4. 2015)  

13. 40/2015 – Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmena napríklad aj v 

z. č. 145/1995 Z. z., z. č. 103/2014 Z. z.) (účinný od 1. 7. 2015) 

14. 45/2015 - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových 

volieb do orgánov samosprávy obcí  

15. 46/2015 – Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 

338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu  

16. 53/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby 

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. č. 576/2004 Z. z., v z. č. 578/2004 

Z. z.) 

17. 57/2015 – Vyhláška MDVRR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 

vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

18. 60/2015 – Oznámenie MZVaEZ SR o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a 

Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v 

Slovenskej republike a v Českej republike 

19. 61/2015 – Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zmena napríklad aj v z. č. 311/2001 Z. z., z. č. 302/2001 Z. z., z. č. 461/2003 Z. z., z. č. 

596/2003 Z. z. z. č. 597/2003 Z. z., z. č. 245/2008 Z. z.) 

20. 64/2015 – Vyhláška MŠVVŠ SR o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k 

odborom vzdelávania 

21. 65/2015 - Vyhláška MŠVVŠ SR o stredných školách 

22. 71/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v 

znení zákona č. 180/2013 Z. z. 

23. 73/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj 

v z. č. 300/2005 Z. z.) 

24. 74/2015 - Vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné 

zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a 

nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a 

o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 

25. 77/2015 -  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena 

napríklad aj v z. č. 461/2003 Z. z., z. č. 576/2004 Z. z., z. č. 577/2004 Z. z.) 

26. 87/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. 

č. 300/2005 Z. z., z. č. 71/1992 Z. z., z. č. 461/2003 Z. z., z. č. 530/2003 Z. z., z. č. 7/2005 Z. 

z., z. č. 25/2006 Z. z.) 

27. 91/2015 – Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa 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 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20078162&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3432913&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20078162&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3432913&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20078162&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3432913&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20078200&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3433751&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20078547&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3433754&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20078547&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3433754&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099091&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3437574&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099091&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3437574&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099167&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3437576&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099167&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3437576&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099182&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3437577&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099182&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3437577&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099182&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3437577&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099182&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3437577&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099182&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3437577&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099291&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3439417&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099291&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3439417&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099291&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3439417&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099436&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3445192&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20099436&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3445192&Version=1&key=


28. 102/2015 – Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a 

výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015 

29. 103/2015 – Úplné znenie  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

30. 107/2015 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a 

lehoty poskytovania údajov 

31. 110/2015 – Oznámenie MZVaEZ SR o uzavretí Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom 

ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 

32. 113/2015 – Vyhláška MŠVVŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov (účinná od 1. 9. 2015) 

33. 117/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 

investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad 

aj v z. č. 40/1964 Z. z., z. č. 513/1991 Z. z.) (účinný od 1. 7. 2015) 

34. 118/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(účinný od 1. 7. 2015) 

35. 122/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmena napríklad aj 

v z. č. 229/1991 Z. z., z. č. 330/1991 Z. z., z. č. 180/1995 Z. z., z. č. 503/2003 Z. z.) (účinný 

od 1. 7. 2015) 

36. 123/2015 – 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 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov (zmena aj v z. č. 56/2012 Z. z.) (účinný od 1. 7. 2015) 

37. 125/2015 – Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmena 

napríklad aj v z. č. 369/1990 Z. z., z. č. 253/1998 Z. z., z. č. 224/2006 Z. z.) (účinný od 1. 7. 

2015) 

38. 126/2015 - Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona 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 

zákona č. 38/2014 Z. z. (zmena aj v z. č. 206/2009 Z. z.) (účinný od 1. 7. 2015) 

39. 129/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinný od 1. 9. 

2015) 

40. 130/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. 

č. 291/2002 Z. z., z. č. 563/2009 Z. z., z. č. 305/2013 Z. z.) (účinný od 1. 7. 2015) 

41. 134/2015 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového 

fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č. 83/2011 Z. z. 

42. 137/2015 – Výnos MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení 

výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z. 

43. 138/2015 – Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy 

obcí. 
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44. 139/2015 – Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015 vo veci vyslovenia 

nesúladu ustanovení § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný 

poriadok v znení neskorších predpisov a § 76a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov s čl. 13 ods. 4, 

čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 a čl. 22 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2 a 

3 a čl. 13 Listiny základných práv a slobôd a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd 

45. 140/2015 - Zákon, 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 

46. 141/2015 – Vyhláška MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a 

iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 

47. 147/2015 – Opatrenie MZVaEZ SR, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na 

vzdelanie pre jednotlivé krajiny 

48. 159/2015 – Vyhláška MDVRR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú 

úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom 

mýta v znení neskorších predpisov. 

49. 160/2015 – Civilný sporový poriadok (účinný od 1. 7. 2016) 

50. 161/2015 - Civilný mimosporový poriadok (účinný od 1. 7. 2016) 

51. 162/2015 – Správny súdny poriadok (účinný od 1. 7. 2016) 

52. 166/2015 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych 

výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na 

stredných školách v znení neskorších predpisov 

53. 171/2015 – Zákon, 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

54. 172/2015 - 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 mení 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

55. 173/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej 

mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 

204/2013 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

56. 174/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmena napríklad aj v z. č. 

301/2005 Z. z.) (účinný od 1. 9. 2015) 

57. 175/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a 

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

niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. č. 99/1963 Z. z., z. č. 305/2005 Z. z.) (účinný od 1. 

1. 2016) 

58. 176/2015 - Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmena napríklad aj v z. č. 99/1963 Z. z., z. č. 

71/1967 Z. z., z. č. 275/2006 Z. z.) (účinný od 1. 9. 2015) 

59. 185/2015 – Autorský zákon (účinný od 1. 1. 2016) 
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60. 188/2015 - 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 (zmena napríklad aj v z. č. 596/2003 Z. z., z. č. 

597/2003 Z. z., z. č. 317/2009 Z. z., z. č. 390/2011 Z. z., z. č. 464/2013 Z. z.) (účinný od 1. 9. 

2015) 

61. 189/2015 – Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti (účinný od 1. 9. 2015) 

62. 190/2015 - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výške odmeny a 

podrobnostiach o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií (účinná od 1. 9. 

2015). 

63. 204/2015 - Vyhláška MŠVVŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode 

64. 205/2015 – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a 

maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení 

neskorších predpisov 

65. 208/2015 – Nariadenie vlády SR, 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 

66. 209/2015 – Oznámenie MK SR o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných 

odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty 

(Výnos účinný od 1. 1. 2016) 

67. 213/2015 - Úplné znenie zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce 

a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 

68. 214/2015 – Vyhláška MF, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých 

uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko 

69. 219/2015 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej 

pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky 

70. 226/2015 – Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v 

elektroenergetike v znení neskorších predpisov 

71. 228/2015 – Oznámenie MZ SR o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický 

kódex, druhé vydanie 

72. 233/2015 - Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a 

doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a 

ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov 

73. 239/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. 

č. 40/1964 Z. z.) 

74. 246/2015 - Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov (zmena napríklad aj v z. č. 182/1993 Z. z.) (účinný od 1.1.2016) 

75. 247/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

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

(zmena napríklad aj v z. č. 50/1976 Z. z., z. č. 145/1995 Z. z.) (účinný od 1. 1. 2016) 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20631114&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3469758&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20631114&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3469758&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20631114&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3469758&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20631544&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3469760&Version=1&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20631544&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3469760&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20811543&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3471921&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20811543&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3471921&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20811772&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3471922&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20811772&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3471922&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20811772&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3471922&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20811772&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3471922&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20811983&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474445&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20811983&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474445&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20811983&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474445&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812030&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474446&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812030&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474446&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812071&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474546&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812071&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474546&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812173&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474897&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812173&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474897&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812173&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474897&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812218&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474998&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812218&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3474998&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812287&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3475353&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812287&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3475353&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812287&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3475353&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812294&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3475355&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812294&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3475355&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812305&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3475820&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812305&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3475820&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812305&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3475820&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20812305&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3475820&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20816626&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3477944&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20816626&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3477944&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20816626&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3477944&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20816667&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3478506&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20816667&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3478506&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20816667&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3478506&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20816697&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3478507&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20816697&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3478507&Version=1&key=


76. 248/2015 – Vyhláška NBÚ, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného 

úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom 

styku a administratívnom styku 

77. 249/2015 – Vyhláška MDVRR SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky 

diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v 

znení neskorších predpisov 

78. 252/2015 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

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

dopĺňajú niektoré zákony (účinný od 31. 10. 2015 a ďalšie ustanovenia od 1. 11. 2015) 

79. 253/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinný od 31. 12. 2015 

a ďalšie ustanovenia od 1. 1. 2016) 

80. 254/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

81. 259/2015 - 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 menia a dopĺňajú 

niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. č. 92/1991 Z. z., z. č. 145/1995 Z. z., z. č. 56/2012 

Z. z.) (účinný od 1. 12. 2015) 

82. 261/2015 – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva 

financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov 

(Opatrenie účinné od 1. 1. 2016) 

83. 265/2015 - Zákon, 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 zákona č. 460/2012 

Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od    1. 11. 2015) 

84. 266/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

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

neskorších predpisov (účinný od 1. 11. 2015) 

85. 267/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. 

o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony (zmena napríklad aj v z. č. 99/1963 Z. z.) (účinný od 1. 12. 

2015) 

86. 269/2015 - 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 (zmena napríklad aj v z. č. 351/2011 Z. z.) (účinný od 1. 1. 

2016) 

87. 272/2015 - Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zmena napríklad aj v z. č. 455/1991 Z. z., z. č. 

147/1997 Z. z., z. č. 213/1997 Z. z., 540/2001 Z. z., z. č. 530/2003 Z. z., z. č. 90/2008 Z. z.) 

(účinný od 1. 11. 2015) 

88. 273/2015 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
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http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817869&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482364&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817898&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482365&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817898&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482365&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817898&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482365&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817898&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482365&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817951&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482366&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817951&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482366&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817951&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482366&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817961&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482368&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817961&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482368&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20817961&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3482368&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20822972&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3483511&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20822972&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3483511&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20823037&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3483512&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20823037&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3483512&Version=1&key=
http://epi2.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20823037&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3483512&Version=1&key=


(zmena napríklad aj v z. č. 40/1964 Z. z., z. č. 71/1992 Z. z., z. č. 145/1995 Z. z., z. č. 

215/2002 Z. z., z. č. 527/2002 Z. z., z. č. 275/2006 Z. z., z. č. 330/2007 Z. z.) (účinný od 1. 

11. 2015, niektoré ustanovenia neskôr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


