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 Právne predpisy súvisiace s BOZP, hygienou a pod.  

 
Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

135/61 zákon 512/08 o pozemných komunikáciách 

77/65 vyhl.  o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov. 

50/76 zákon 218/07 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný poriadok) 

86/78 vyhl. 74/96 o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení. 

59/82 vyhl. 484/1990 ktorou  sa  určujú  základné  požiadavky  na zaistenie bezpečnosti práce 

a technických zariadení. 

25/84 vyhl. 75/1996 na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach. 

93/85 vyhl.  o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké 

materiály 

145/88 vyhl.  o Dohovore o závodných zdravotných službách (č. 161) 

374/90 vyhl.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

2/91 zákon 328/07 o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 

208/91 vyhl.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel.  

460/92  210/06 ÚSTAVA SR 

136/95 zákon 236/00 o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe 

129/96 zákon 275/07 o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre 

motorové vozidlá 

168/96 zákon 43/07 zákon o cestnej doprave 

303/96 vyhl. 524/06 na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu 

311/96 vyhl. 357/07 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave 

363/96 vyhl.  o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave 

90/98 zákon 172/08 o stavebných výrobkoch 

139/98 zákon 77/09 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 

264/99 zákon 254/03 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

393/99 nar. vl. 252/03 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče 

plynných palív. 

397/99 nar. vl. 182/06 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo 

124/00 vyhl.  ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach 

s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi. 

277/00 nar. vl.  o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 

alebo pri invalidite. 

16/01 opatr.  ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní 

117/01 nar. vl. 295/02 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie 

v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. 

163/2001 zákon 405/08 o chemických látkach a chemických prípravkoch 

223/01 zákon 519/08 O odpadoch 

283/01 vyhl. 300/08 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 

311/01 zákon 574/09 Zákonník práce  

314/01 zákon 519/07 o ochrane pred požiarmi. 

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

315/01 zákon 491/06 ú.z. o Hasičskom a záchrannom zbore 

381/01 zákon 110/07 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla a o zmene ... 

511/01 vyhl.  o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich chemických látok 

a nových chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné 
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prostredie. 

513/01 nar. vl. 328/03 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby. 

571/01 nar. vl. 327/03 Ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na výťahy. 

55/02 vyhl. 737/02 ktorou sa určujú sídla HZZ 

67/02 vyhl. 230/07 ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných 

chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je 

obmedzené alebo zakázané. 

121/02 vyhl. 591/05 o požiarnej prevencii. 

129/02 zákon 10/06 o integrovanom záchrannom systéme. 

222/02 nar. vl. 26/06 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tech. požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom 

priestore 

261/02 zákon 277/05 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene... 

283/02 zákon 40/09 o cestovných náhradách 

453/02 nar. vl.  o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov 

a technických noriem. 

478/02 zákon 203/07 o ochrane ovzdušia 

489/02 vyhl. 451/05 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii 

závažných priemyselných havárií. 

490/02 vyhl. 452/05 o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne. 

704/02 vyhl.  ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky 

prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu 

benzínu. 

719/02 vyhl.  ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabez-

pečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov 

a pojazdných hasiacich prístrojov. 

726/02 vyhl.  ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, 

podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. 

190/03 zákon 529/05 o strelných zbraniach a strelive 

219/03 zákon 633/04 o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na 

nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok 

245/03 zákon 532/05 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

376/03 nar. vl.  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových nádobách a ich inšpekcii 

391/03 vyhl. 63/08 ktorou sa vykonáva zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťo-

vania životného prostredia 

461/03 zákon 108/09 o sociálnom poistení  

523/03 zákon  o verejnom obstarávaní 

79/04 vyhl. 605/07 o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní 

elektrických zariadení 

94/04 vyhl. 307/07 ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

96/04 vyhl.  ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii 

a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov 

a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. 

135/04 vyhl.  o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov 

142/04 vyhl.  o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne 

a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov 

náterovými látkami. 

260/04 opatr.  o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových 
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272/04 nar. vl.  ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným 

ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, 

zoznam prác a pracovísk spojených so špecific. rizikom pre tehotné ženy, 

matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým... 

286/04 nar. vl.  ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 

zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých z. 

308/04 nar. vl.  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom 

rozsahu napätia. 

310/04 nar. vl. 436/2008 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia. 

336/04 vyhl. 315/06 o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 

337/04 vyhl. 314/06 ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábran-

ných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich 

používaní. 

341/04 nar. vl.  ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní. 

365/04 zákon 85/08 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou atď. (antidiskriminačný zákon). 

377/04 zákon 87/09 o ochrane nefajčiarov. 

437/04 zákon 581/04 o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia 

atď. 

572/04 zákon 117/07 o obchodovaní s emisnými kvótami. 

576/04 zákon 282/06 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene .... 

577/04 zákon 81/09 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. 

578/04 zákon 272/07 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene ... 

579/04 zákon 351/05 o záchrannej zdravotnej službe a o zmene .... 

581/04 zákon 12/7 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a ... 

656/04 zákon 107/07 o energetike a o zmene .... 

657/04 zákon 99/07 o tepelnej energetike. 

699/04 vyhl.  o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

722/04 nar. vl. 539/06 o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. 

725/04 zákon  o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 

komunikáciách a o zmene .... 

2/05 zákon 126/06 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí 

43/05 nar. vl. 258/08 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách 

a akčných plánoch ochrany pred hlukom. 

93/05 zákon 81/08 o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

194/05 nar. vl. 318/07 o elektromagnetickej kompatibilite.  

206/05 vyhl. 465/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, 

o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach 

zameraných na odstránenie stavu núdze 

208/05 vyhl. 313/07 o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom. 

364/05 vyhl. 470/06 ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 

samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie 

poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17981&FileName=04-z341&Rocnik=2004
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17981&FileName=04-z341&Rocnik=2004
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18656&FileName=05-z208&Rocnik=2005


4 

366/05 vyhl. 114/07 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov. 

394/05  141/07   o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie 

a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách 

398/05 nar. vl. 136/07 o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových 

vozidiel. 

401/05 nar. vl. 651/06 o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových 

traktorov alebo lesných kolesových traktorov. 

402/05 nar. vl.  o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych 

kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu. 

403/05 nar. vl. 363/06 o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti 

niektorých vozidiel. 

404/05 nar. vl.  o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie 

ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných 

kolesových traktorov. 

405/05 nar. vl.  o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie 

zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich 

prípojných vozidlách. 

406/05 nar. vl.  o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík 

určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. 

416/05 nar. vl. 629/05 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám. 

473/05 zákon  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. 

635/05 vyhl. 466/06 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných 

vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne 

určených na priamy styk s pokožkou. 

658/05 nar.vl. 374/08 ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky 

24/06 zákon 275/07 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene ... 

29/06 vyhl.  o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore 

označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, 

pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení 

a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny 

odborný dozor. 

30/06 vyhl. 365/06 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe. 

33/06 vyhl.  o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na 

poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti SBS-kami. 

64/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, 

dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných 

kolesových traktorov 

65/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na elektronické pripojenie namontované na 

poľnohosp. kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľo-

vacie zariadenia a svetelné signalizačné zar. na nástrojoch, strojoch ... 

    

 

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

66/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti 

a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych 

kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 

67/06 nar. vl. 648/06 o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky 

poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 

71/06 nar. vl. 139/07 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových 

motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 

72/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky 

javascript:;
javascript:;
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s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkoleso-

vých motorových vozidlách a štvorkolkách 

73/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá 

74/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkole-

sových motorových vozidlách 

75/06 nar. vl. 655/06 technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motoro-

vých vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 

76/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov 

a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové 

vozidlá 

77/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových 

motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 

78/06 nar. vl.  o technických požiadavkách a zvukové výstražné zariadenia pre dvojkole-

sové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá 

79/06 nar. vl.  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických podmienkach na účinnosť 

teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá a o postupoch posudzo-

vania ich zhody. 

113/06 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzo-

vania vplyvov na životné prostredie. 

115/06 nar. vl. 555/06 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

124/06 zákon 140/08 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dopl.  

125/06 zákon  o inšpekcii práce a dopl. 

126/06 zákon 140/08 o verejnom zdravotníctve a dopl. 

131/06 vyhl. 203/08 ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót 

znečisťujúcich látok. 

135/06 nar. vl. 170/07 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových 

vozidiel a ich prípojných vozidiel. 

136/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadenia, 

kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel. 

137/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na dvere motorových vozidiel a ich prípojných 

vozidiel. 

138/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel 

139/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel 

a ich prípojných vozidiel. 

140/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel. 

141/06 nar. vl. 114/08 o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel. 

142/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových 

vozidiel. 

143/06 nar. vl. 131/07 o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel 

a ich prípojných vozidiel 

144/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú 

signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 

    

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

147/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľno-

hospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch 

148/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske 

kolesové traktory a lesné kolesové traktory 

149/06 nar. vl. 134/07 o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel 

150/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel 

151/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na systém odmrazovania a systém odhmlie-

vania zasklených povrchov motorových vozidiel 
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152/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na bočnú ochranu určitých motorových vozidiel 

a ich prípojných vozidiel 

153/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých 

motorových vozidiel 

154/06 nar. vl.  o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií 

motorových vozidiel 

155/06 nar. vl. 127/07 o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové 

vozidlá vybavené takými zariadeniami 

156/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na 

meranie rýchlosti motorových vozidiel 

162/06 

 

vyhl.  o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpe-

čení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na 

ochranu pred požiarmi 

169/06 

 

vyhl.  o konkrétnych vlastnostiach stabilného a  polostabilného hasiaceho  

zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a  zabezpečenia ich 

pravidelnej kontroly 

190/06 nar. vl. 168/07 o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií 

motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 

191/06 nar. vl. 565/06 o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových 

vozidiel pri náraze 

192/06 nar. vl. 143/07 o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych 

kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 

193/06 nar. vl. 646/06 o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, 

maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkoleso-

vých motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 

194/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových 

vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 

195/06 nar. vl. 654/06 o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich 

prípojných vozidiel a na ich montáž  

196/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel 

kategórie M1 

197/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny 

vozidiel kategórie N 

198/06 nar. vl. 140/07 o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel mot. vozidiel 

199/06 nar. vl. 652/06 o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú 

signalizáciu poľn. kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov. 

200/06 nar. vl.  o opatreniach proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov 

poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov. 

201/06 nar. vl. 153/07 o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavace systémy 

motorových vozidiel. 

202/06 nar. vl. 164/07 o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky 

motorových vozidiel. 

203/06 nar. vl. 173/07 o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, 

v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla vodiča. 

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

204/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov 

motorových vozidiel. 

205/06 nar. vl. 172/07 o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia 

motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým 

vozidlám. 

206/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových 

vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel. 

207/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na riadenie poľnohospodárskych kolesových 
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traktorov a lesných kolesových traktorov. 

215/06 zák.  o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi. 

239/06  177/07 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. 

253/06 nar. vl.  o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu 

pri práci. 

276/06 nar. vl.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 

so zobrazovacími jednotkami. 

280/06 zák.  o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých 

vodičov. 

281/06 nar. vl.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami. 

288/06 nar. vl. 130/07 o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité 

kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. 

289/06 nar. vl.  technických požiadavkách na zorné pole výhľadu a stierače predného skla 

poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov. 

292/06 nar. vl. 126/07 o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich 

prípojných vozidiel. 

293/06 nar. vl. 182/07 o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným 

použitím motorových vozidiel. 

294/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným 

použitím dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových 

vozidiel. 

295/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie materiály na 

motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách. 

296/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá 

určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí. 

297/06 nar. vl. 145/07 o technických požiadavkách na svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky 

s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. 

299/06 nar. vl. 128/07 o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel. 

300/06 nar. vl.  technických požiadavkách na brzdové zariadenia poľnohospodárskych 

kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov. 

301/06 nar. vl. 176/07 o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových 

vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety. 

302/06 nar. vl. 135/07 o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich 

prípojných vozidiel. 

303/06 nar. vl. 166/07 o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti 

podbehnutiu. 

304/06 nar. vl. 138/07 o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel 

a ich prípojných vozidiel. 

305/06 nar. vl. 161/07 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok 

motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov. 

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

306/06 nar. vl. 123/07 o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich 

prípojných vozidiel. 

307/06 nar. vl. 122/07 o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, 

ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo 

stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety. 

308/06 nar. vl. 129/07 o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné 

obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, 

brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá  motorových vozidiel a ich 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19362&FileName=06-z239&Rocnik=2006
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19362&FileName=06-z239&Rocnik=2006
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19362&FileName=06-z239&Rocnik=2006
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19362&FileName=06-z239&Rocnik=2006
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prípojných vozidiel. 

309/06 nar. vl. 171/07 o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine 

hluku motorových vozidiel. 

312/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na osvetľovacie zariadenia a zariadenia 

svetelnej signalizácie poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných 

kolesových traktorov. 

317/06 nar. vl. 162/07 o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných 

v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel. 

318/06 nar. vl. 132/07 o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené 

ako náhradné dielce. 

319/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na ochranu chodcov a iných zraniteľných 

účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a pri zrážke s motorovým 

vozidlom. 

322/06 nar. vl. 211/07 o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 

323/06 nar. vl. 133/07 o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace  vodiča pri 

prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových 

traktorov. 

327/06 nar. vl. 137/07 o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace  vodiča pri 

prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových 

traktorov skúšané statickým testovaním. 

328/06 nar. vl. 125/07 o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace  vodiča pri 

prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľn.  

kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov . 

329/06 nar. vl. 217/08 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagne-

tickému poľu. 

330/06 nar. vl. 154/07 o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace  vodiča pri 

prevrátení namontované na zadnej časti úzkorozchodných poľn. kolesových 

traktorov a lesných kolesových traktorov. 

332/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na určité súčasti a charakteristiky poľn.  

kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov. 

333/06 

 

nar. vl.  o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery určitých kategórií 

motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. 

335/06 nar. vl. 180/07 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľn. traktorov 

a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných 

strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek. 

336/06 nar. vl. 175/07 o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia 

spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi . 

338/06 nar. vl.  o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

biologickým faktorom pri práci. 

340/06 nar. vl. 85/07 o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho 

žiarenia pri lekárskom vyšetrení. 

    

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

344/06 nar. vl.  o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti. 

345/06 nar. vl.  o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov 

a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením. 

346/06 nar. vl.  o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov 

vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom 

pásme. 

348/06 nar. vl.  o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov 

a opustených žiaričov. 
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354/06 nar. vl.  ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 

a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 

355/06 nar. vl. 300/07 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci. 

356/06 nar. vl. 301/07 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci. 

366/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok 

z dieselových motorov motorových vozidiel. 

367/06 

 

nar. vl. 179/07 o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov 

a vznetových motorov motorových vozidiel. 

368/06 

 

nar. vl.  o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo 

vznetových motorov a zo zážihových motorov. 

369/06 nar. vl.  o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel. 

370/06 

 

nar. vl. 155/07 o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných 

v necestných strojoch. 

371/06 

 

nar. vl. 163/07 o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia 

motorových vozidiel. 

372/06 

 

nar. vl.  o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky 

dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 

373/06 

 

nar. vl.  o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú 

signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, a trojkolesových 

motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách. 

374/06 

 

nar. vl.  o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby 

paliva motorových vozidiel. 

387/06 nar. vl.  o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci. 

391/06 nar. vl.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko. 

392/06 nar. vl.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov. 

393/06 nar. vl.  o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci vo výbušnom prostredí. 

395/06 nar. vl.  o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov. 

396/06 nar. vl.  o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

467/06 opatr.  ktorým sa ustanovujú podmienky zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu 

deťmi a zákaz uvádzania zábavných zapaľovačov na trh. 

475/06 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych 

pomôcok a dietetických potravín. 

487/06 vyhl.  o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na 

formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných 

nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifi-

kácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach. 

500/06 vyhl.  ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

504/06 vyhl.  o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a 

ohrozenia chorobou z povolania. 

540/06 nar.vl.  ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy. 

517/06 nar. vl. 167/07 o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel. 

523/06 vyhl.  o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania 

jednotiek civilnej ochrany. 

532/06 vyhl.  o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 

a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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533/06 vyhl.  o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok 

554/06 nar. vl.  o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích 

zariadení vo vozidlách určitých kategórií. 

563/06 nar.vl.  o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách 

pri čelnom náraze. 

564/06 nar.vl.  o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách 

pri bočnom náraze. 

578/06 vyhl. 48/08 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 ... 

579/06 nar.vl.  ktorým sa ustanovujú podmienky bezpečnej nakládky a vykládky námornej 

lode na hromadný náklad. 

580/06 nar.vl.  o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro. 

581/06 nar.vl.  o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro 

a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave. 

582/06 nar.vl.   o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode. 

583/06 

 

nar.vl. 165/07 o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo 

vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom 

alebo skvapalneným ropným plynom. 

594/06 nar.vl.  o technických požiadavkách interoperability systému transeurópskych 

vysokorýchlostných železníc. 

599/06 vyhl.   ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu 

obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

614/06 vyhl. 190/07 o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla. 

637/06 nar.vl.  o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú 

využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť. 

17/07 

 

zák.  o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných 

systémov. 

23/07 

 

nar. vl. 169/07 o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky 

poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 

25/07 zákon 435/08 o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

39/07 zákon  o veterinárnej starostlivosti 

241/07 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného 

poradcu, o činnosti skúšobných komisií a vzore osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti bezpečnostného poradcu 

250/07 zákon  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch... 

258/07 vyhl.  o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a 

pri manipulácii s tuhými horľavými látkami 

 

 

   

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

298/07 nar. vl.  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, 

pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti              

o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie 

a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe. 

306/07 vyhl.  ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 

355/07 zákon  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

356/07 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej 

a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpí-

sanej dokumentácie a overovaní vedomostí ... 

359/07 zákon  o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení 
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javascript:;
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207482&FileName=zz07-00250-0207482&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207543&FileName=zz07-00298-0207543&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207543&FileName=zz07-00298-0207543&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207543&FileName=zz07-00298-0207543&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207543&FileName=zz07-00298-0207543&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207551&FileName=zz07-00306-0207551&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207606&FileName=zz07-00355-0207606&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207606&FileName=zz07-00355-0207606&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207607&FileName=zz07-00356-0207607&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207607&FileName=zz07-00356-0207607&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207607&FileName=zz07-00356-0207607&Rocnik=2007
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207611&FileName=zz07-00359-0207611&Rocnik=2007
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niektorých zákonov. 

401/07 

 

vyhl.  o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpeč-

nosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepel-

ného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a 

používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania 

kontrol 

404/07 nar. vl.  o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 

410/07 

 

nar. vl.  o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému 

optickému žiareniu  

448/07 

 

vyhl.  o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu 

ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 

návrhu na zaradenie prác do kategórií  

462/07 zákon  o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení … 

521/07 vyhl.  o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská 

524/07 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti 

525/07 vyhl.  o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia 

526/07 

 

vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie 

podujatia 

527/07 vyhl.  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 

528/07 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie 

ožiarenia z prírodného žiarenia 

533/07 vyhl.  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 

534/07 

 

vyhl.  o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a 

na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom 

prostredí 

539/07 

 

vyhl.  o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a 

požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí 

541/07 vyhl.  o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 

542/07 vyhl.  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, 

psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci 

544/07 vyhl.  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri 

práci 

545/07 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej 

ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska 

radiačnej ochrany 

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

549/07 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 

infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

550/07 vyhl.  o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou 

vodou 

553/07 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku 

zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 

554/07 vyhl.  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské 

telo 

605/07 vyhl.  o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického 

zariadenia 

655/07 nar.vl.  o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v 

motorových vozidlách 

28/08 vyhl.  o minimálnych požiadavkách na kurzy prvej pomoci, kurzy 

inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci 

35/08 nar. vl.  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207611&FileName=zz07-00359-0207611&Rocnik=2007
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a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky. 

55/08 vyhl.  o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 

72/08 

 

vyhl.  o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie 

a jej kontrolu a na kúpaliská  

87/08 nar. vl.  o požiadavkách na prírodné kúpaliská 

113/08 nar. vl.  o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií 

123/08 

 

vyhl.  o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na 

karanténne stanice a útulky pre zvieratá 

180/08 Opatr.  o sumách stravného 

181/08 Opatr.  o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri 

pracovných cestách 

195/08 vyhl.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a 

činnosti skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti 

pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej 

kontroly klimatizačných systémov 

259/08 

 

vyhl.  o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a                         

o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 

zariadenia 

292/08 

 

vyhl.  o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej 

služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a                                    

o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 

436/08 

 

nar. vl.  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 

 

478/08 

vyhl.  o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania 

a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru 

485/08 nar. vl.  o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh 

 

514/08 

zák.  o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

548/08 

 

vyhl.  ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri 

individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej 

kontrole klimatizačných systémov 

8/09 zákon  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

9/09 

 

vyhl.  ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

85/09 

 

vyhl.  o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie 

strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku 

Číslo 

zbierky 

druh posledná 

zmena 

názov predpisu 

143/09 

 
vyhl. 

 ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú 

dopravu 

144/09 

 
vyhl. 

 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky, 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 

 

508/09 
vyhl. 

 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia  

 

513/09 
zákon 

 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208093&FileName=zz2008-00113-0208093&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208106&FileName=zz2008-00123-0208106&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208106&FileName=zz2008-00123-0208106&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208180&FileName=zz2008-00180-0208180&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208181&FileName=zz2008-00181-0208181&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208181&FileName=zz2008-00181-0208181&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208195&FileName=zz2008-00195-0208195&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208195&FileName=zz2008-00195-0208195&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208195&FileName=zz2008-00195-0208195&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208195&FileName=zz2008-00195-0208195&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208273&FileName=zz2008-00259-0208273&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208273&FileName=zz2008-00259-0208273&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208273&FileName=zz2008-00259-0208273&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208313&FileName=zz2008-00292-0208313&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208313&FileName=zz2008-00292-0208313&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208313&FileName=zz2008-00292-0208313&Rocnik=2008
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=33993&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=33993&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=33993&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=33993&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=33993&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=33993&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=33993&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34368&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34368&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34368&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34368&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34368&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34375&Version=-1
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514/09 

 
zákon 

 Zákon o doprave na dráhach  

46/10 

 
vyhl. 

 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení  

 

67/10 
zákon 

 Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na 

trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)  

 

148/10 
vyhl. 

 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach 

o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu 

 

205/10 
vyhl. 

 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených technických zariadeniach 

 

245/10 
vyhl. 

 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti 

osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 

 

350/10 
vyhl. 

 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

o stavebnom a technickom poriadku dráh 

 

351/10 
vyhl. 

 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

o dopravnom poriadku dráh 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34374&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34515&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34515&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34515&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34515&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34540&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34540&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34623&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34623&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34681&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34681&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34681&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34722&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34722&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34722&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34831&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34831&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34832&Version=-1
http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=34832&Version=-1

