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Zoznam analyzovaných právnych predpisov podľa oblastí 

(Príloha k materiálu: „Informácia o výsledkoch merania administratívnych nákladov podnikania“) 

 

 

P.č. 

Oblasť 

regulácie/ 

Gestor predpisu 

Právny predpis/ Počet právnych predpisov 
Počet 

IP 

Administra-

tívne náklady 

Bezpečnosť 5 278 1,580,473 € 

1 MH SR 

Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a 

doplnení zákona 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 

42 315,714 € 

2 MV SR 

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti) 

41 413,063 € 

3 NBÚ SR 
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
22 1,063 € 

4 NBÚ SR 

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

143 391,621 € 

5 ÚOOÚ SR Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 30 459,011 € 

Doprava, pošty  

a telekomunikácie 
33 359 2,991,920 € 

6 MDVRR SR 
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  
53 37,534 € 

7 MDVRR SR 
Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 513 € 

8 MDVRR SR 

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  

2 361,969 € 

9 MDVRR SR 
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a 

pravidelnom výcviku niektorých vodičov 
3 118,477 € 

10 MDVRR SR 

Zákon č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných 

systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

1 222 € 

11 MDVRR SR 
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. 
39 7,788 € 

12 MDVRR SR 
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
22 3,212 € 

13 MDVRR SR 
Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, 

štátneho podniku 
1 2 € 

14 MDVRR SR Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 36 381,345 € 

15 MDVRR SR 
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších 

predpisov 
16 1,461 € 

16 MDVRR SR 
Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v 

cestnej doprave 
4 83,044 € 

17 MDVRR SR 

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v 

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

inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 

1 8 € 
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18 MDVRR SR 
Zákon č. 513/2009 Z. z.  o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
11 126 € 

19 MDVRR SR Zákon č. 514/2009 o doprave na dráhach 7 638 € 

20 MDVRR SR 
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov 
8 123,590 € 

21 MDVRR SR 
Zákon č. 725/2004 Z. z. o prevádzke vozidiel na pozemných 

komunikáciách  
81 1,845,297 € 

22 MDVRR SR 
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 

neskorších predpisov 
2 357 € 

23 MDVRR SR 
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
2 10,488 € 

24 MDVRR SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní 

motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených 

pre tieto vozidlá 

11 5,928 € 

25 MDVRR SR 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES 

poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich 

prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, 

systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek 

5 44 € 

26 MDVRR SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z.z. o 

technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v 

znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z. 

7 678 € 

27 MDVRR SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z.z. o 

bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na 

území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 530/2008 Z.z.  

3 1,501 € 

28 MDVRR SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z.z. o 

opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z 

lietadiel v znení nariadenia vlády č. 376/2007 Z.z. 

3 7 € 

29 MDVRR SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 641/2005 Z.z. o 

prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a 

pozemnej obsluhy lietadiel  

3 6 € 

30 MDVRR SR 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 661/2005 Z.z. o 

ohlasovaní udalostí v civilnom letectve 
1 68 € 

31 MDVRR SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES 

dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových 

motorových vozidiel a štvorkoliek 

7 52 € 

32 MDVRR SR 

Nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú 

dopravu 

13 7,110 € 

33 MDVRR SR 
Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti 
4 274 € 

34 MDVRR SR 
Nariadenie vlády SR č. 580/2006 Z.z. o špecifických 

požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 
1 0 € 

35 MDVRR SR 

Nariadenie vlády SR č. 581/2006 Z.z. o systéme povinných 

kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a 

vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave 

v znení nariadenia vlády SR č. 364/2010 Z.z. 

1 0 € 

36 MDVRR SR 

Nariadenie vlády SR č. 582/2006 Z.z. o bezpečnostných 

požiadavkách na osobné lode  v znení nariadenia vlády SR č. 

452/2010 Z.z. 

1 0 € 
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37 MDVRR SR 

Nariadenie vlády SR č. 67/2007 Z.z. o monitorovacom a 

informačnom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia 

vlády SR č. 441/2010 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 239/2011 

Z.z. 

6 0 € 

38 ÚNMS SR  

Nariadenie vlády SR č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové 

telekomunikačné zariadenia 

2 180 € 

Duševné vlastníctvo 6 96 313,335 € 

39 ÚPV SR 

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných 

osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(patentový zákon) 

22 149,510 € 

40 ÚPV SR Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 15 9,856 € 

41 ÚPV SR 

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a 

zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

6 265 € 

42 ÚPV SR 
Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného 

vlastníctva colnými orgánmi 
14 2,779 € 

43 ÚPV SR Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 18 134,730 € 

44 ÚPV SR 
Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
21 16,195 € 

Energetika 7 372 13,477,278 € 

45 MH SR 

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 

2 69 € 

46 MH SR 
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
47 867,977 € 

47 MH SR 
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov 

energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby  
22 236,613 € 

48 MH SR 

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie 

(zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení 

zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. 

9 10,635,148 € 

49 MH SR 
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení 

neskorších predpisov 
12 170,536 € 

50 ÚJD SR 

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 

energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

270 143,622 € 

51 ÚNMS SR 
Zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných 

výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
9 406,916 € 

Financie, dane, clá 37 1120 
1,740,500,883 

€ 

52 MF SR 
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov v znení neskorších predpisov 
25 12,348 € 

53 MF SR 
Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
8 302 € 

54 MF SR 

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných 

úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

19 29,912 € 

55 MF SR 
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
7 28,833 € 

56 MF SR Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 4 26,200,726 € 
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57 MF SR 

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 

finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

10 89,861 € 

58 MF SR Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový 1 1 € 

59 MF SR 
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
38 6,038,922 € 

60 MF SR 

Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv 

duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze 

tovaru v znení neskorších predpisov 

20 62,527 € 

61 MF SR 

Zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon a zákon, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

2 24,972 € 

62 MF SR Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní 105 9,662 € 

63 MF SR 
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov 
31 227,768,103 € 

64 MF SR 

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v 

regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z. 

5 282 € 

65 MF SR 

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej 

pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. 

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov 

25 564,602 € 

66 MF SR 
Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších 

predpisov  
5 128 € 

67 MF SR 

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 

vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

6 138 € 

68 MF SR Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov 97 5,956 € 

69 MF SR 
Zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov 
22 

1,406,267,146 

€ 

70 MF SR 
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
108 254,476 € 

71 MF SR Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch 10 447 € 

72 MF SR 
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických 

nápojov v znení neskorších predpisov 
112 11,201,274 € 

73 MF SR 

Zákon 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 

13 44,936 € 

74 MF SR 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

18 4,271,791 € 

75 MF SR 
Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 

neskorších predpisov 
6 14 € 

76 MF SR 

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

cenných papieroch) 

187 89,949 € 

77 MF SR 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov 

18 12,728,229 € 

78 MF SR 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov 
11 40,484,110 € 
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79 MF SR 

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a 

zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. 

o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších 

predpisov 

67 1,693,689 € 

80 MF SR 

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

2 15,435 € 

81 MF SR 

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

13 101,245 € 

82 MF SR 
Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej 

komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov 
12 594 € 

83 MF SR 
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
45 5,928 € 

84 MF SR 
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v 

znení neskorších predpisov 
46 2,501,281 € 

85 MF SR 

Vyhláška 92/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a 

spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie 

povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných 

papierov 

8 3 € 

86 MF SR 

Vyhláška č. 494/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a 

spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie 

povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov 

7 3 € 

87 MF SR 

Vyhláška č. 495/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti 

žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa §6 ods. 5 

zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov 

6 1,622 € 

88 ÚV SR Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku 1 1,437 € 

Iné 6 179 3,893,678 € 

89 MZ SR Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 36 168,479 € 

90 ŠÚ SR 
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 

predpisov 
79 2,378,531 € 

91 ŠÚ SR 

Vyhláška Štatistického úradu SR č. 358/2011 Z.z. zo 7. októbra 

2011, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických 

zisťovaní na roky 2012 až 2014 

2 192,948 € 

92 ÚGKK SR 
Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov 
13 720,489 € 

93 ÚNMS SR 
Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových 

zariadeniach 
41 433,231 € 

94 ÚPV SR 
Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových 

výrobkov 
8 0 € 

Kultúra 5 42 291,658 € 

95 MK SR 

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej 

starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o 

Matici slovenskej v znení neskorších predpisov  

8 636 € 

96 MK SR 

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 

15 173 € 

97 MK SR 

Zákon č. 207/2009 Z. z. 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 

7 5,209 € 
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98 MK SR 
Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených 

kultúrnych predmetov 
2 0 € 

99 MK SR Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 10 285,640 € 

Metrológia a 

skúšobníctvo 
25 263 246,336 € 

100 ÚNMS SR Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii 22 46,143 € 

101 ÚNMS SR 
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 

výrobky a o posudzovaní zhody 
4 1,271 € 

102 ÚNMS SR 
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania 

zhody 
11 6,440 € 

103 ÚNMS SR Nariadenie vlády 179/2001-výbušniny na civilné použitie 21 5,344 € 

104 ÚNMS SR Nariadenie vlády 194/2005 o elektromagnetickej kompatibilite 3 1,637 € 

105 ÚNMS SR Nariadenie vlády 243/2001-námorné vybavenie 20 0 € 

106 ÚNMS SR Nariadenie vlády 308/2004-LVD 1 98 € 

107 ÚNMS SR Nariadenie vlády 393/1999-spotrebiče plynných palív 15 4,497 € 

108 ÚNMS SR Nariadenie vlády 397/1999-strelné zbrane a strelivo 9 1,108 € 

109 ÚNMS SR Nariadenie vlády 417/2004-plavidlá určené na rekreačné účely 16 578 € 

110 ÚNMS SR Nariadenie vlády 485/2008-pyrotechnické výrobky 22 437 € 

111 ÚNMS SR 

Nariadenie vlády č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre 

domácnosť 

2 1,225 € 

112 ÚNMS SR 

Nariadenie vlády č. 79/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť 

teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné 

palivá 

16 6,965 € 

113 ÚNMS SR 

Nariadenie vlády č.35/2008 ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 

na osobné ochranné prostriedky 

11 27,837 € 

114 ÚNMS SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení 

používaných vo vonkajšom priestore  

14 1,370 € 

115 ÚNMS SR 

Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zariadení a ochranných systémov určených na 

použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení 

nariadenia vlády č. 296/2002 Z. z., ktorým sa preberá smernica 

Európskeho parlamentu a Rady č. 94/09/ES (ATEX smernica) 

z 23. marca 1994 o harmonizácií právnych predpisov členských 

štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených 

na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 

13 17,491 € 

116 ÚNMS SR 

nariadenie vlády SR č. 210/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou 

pre domácnosť energetickým štítkom 

1 4,998 € 

117 ÚNMS SR 

nariadenie vlády SR č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre 

domácnosť energetickým štítkom 

2 5,554 € 

118 ÚNMS SR Nariadenie vlády SR č. 294/2005 Z.z. o meradlách 12 5,164 € 

119 ÚNMS SR 
Nariadenie vlády SR č. 349/2010 - prostriedky ľudovej zábavy, 

zariadenia detských ihrísk a športovo rekreačné zariadenia 
6 15,756 € 
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120 ÚNMS SR 

Nariadenie vlády SR č. 399/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s 

neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády SR č. 

150/2002 Z.z. 

16 2,940 € 

121 ÚNMS SR 

Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na strojové zariadenia 

5 59,298 € 

122 MPSVR SR 

Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby 

9 10,081 € 

123 MPSVR SR 

Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na výťahy 

8 16,350 € 

124 MPSVR SR 

Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z.z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

na ostatné určené výrobky v znení nariadenia vlády č. 329/2003 

Z. z. 

4 3,754 € 

Obchod 13 258 116,799,499 € 

125 MH SR 
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu 

(prierezový zákon určený  pre osoby podnikajúce v službách) 
2 14,412,398 € 

126 MH SR 
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
10 54,109,244 € 

127 MH SR 
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach  
6 930,207 € 

128 MH SR 

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích 

systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov 

8 224,068 € 

129 MH SR 
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o 

štátnej banskej činnosti 
48 3,835,058 € 

130 MH SR 

Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní 

do kategórií a tried 

1 5,778 € 

131 MS SR 
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
77 23,959,155 € 

132 MS SR 
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
54 3,219,691 € 

133 MV SR 
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
27 4,773,096 € 

134 MV SR 
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
13 9,135,466 € 

135 PMÚ SR Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže  2 608 € 

136 ÚVO 
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
7 361,505 € 

137 ÚV SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v 

Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení 

zmluvy 

3 1,833,225 € 

Ochrana spotrebiteľa 6 30 92,910,011 € 
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138 MF SR 
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných 

službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 1,168 € 

139 MH SR 
Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 

predaji a zásielkovom predaji 
2 1,812,794 € 

140 MH SR 

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

1 77,841 € 

141 MH SR 

Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní 

niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

1 102,890 € 

142 MH SR 

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 

19 76,649,386 € 

143 MH SR 
Predpis č. 404/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej 

republiky o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
5 14,265,933 € 

Pôdohospodárstvo 23 134 7,875,791 € 

144 MPRV SR Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona 111/2010 25 5,736,228 € 

145 MPRV SR 

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, 

tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších 

zákonov 

6 7,451 € 

146 MPRV SR 

Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných 

rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 

Z. z.  

3 334 € 

147 MPRV SR 
Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej 

výrobe 
3 6,414 € 

148 MPRV SR 

Zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu 

strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, 

ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou 

katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou 

1 1,043 € 

149 MPRV SR 
Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní 

krmív (krmivársky zákon) 
1 2,032 € 

150 MPRV SR 
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení 

neskorších predpisov 
20 13,749 € 

151 MPRV SR 
Zákon č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej 

prvovýroby v roku 2013 
1 24,083 € 

152 MPRV SR 
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov 
5 1,492,209 € 

153 MPRV SR 

Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o 

zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

26 298,077 € 

154 MPRV SR 
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v 

znení neskorších predpisov 
2 3,749 € 

155 MPRV SR 
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými 

poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov 
1 349 € 

156 MPRV SR 

Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy 

pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 

v znení neskorších predpisov 

1 3,370 € 

157 MPRV SR 

Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v 

oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní 

množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh 

3 3,780 € 

158 MPRV SR 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 o registrácii 

odrôd pestovaných rastlín  
7 4,250 € 

159 MPRV SR 
Nariadenie vlády SR č. 186/2012 Z. z. o prehodnocovaní 

autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín  
1 149 € 
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160 MPRV SR 

Nariadenie vlády SR č. 309/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o opatreniach na tlmenie afrického moru koní v 

znení nariadenia vlády SR č. 228/2009 Z. z.  

1 1,101 € 

161 MPRV SR 

Vyhláška č. 15/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri 

ovocných sadov a chmeľníc 

5 44,766 € 

162 MPRV SR 
Vyhláška MPRV SR č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín 
15 8,114 € 

163 MPRV SR 

Vyhláška MPRV SR č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na 

uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o 

žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch 

a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo 

recertifikácii 

2 2,569 € 

164 MPRV SR 
Vyhláška MPRV SR č. 489/2011 Z. z. o podmienkach a 

postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení  
2 629 € 

165 MPRV SR 

Vyhláška MPRV SR č. 490/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na 

uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na 

ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie 

1 1,112 € 

166 MPRV SR 

Vyhláška MPRV SR č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o 

prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, 

podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s 

prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných 

zariadení 

2 220,233 € 

Podpora, dotácie a 

stimuly 
12 71 774,483 € 

167 MDVRR SR 
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 

sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
1 1,197 € 

168 MDVRR SR 

Zákon č. 70/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

561/2007 Z. z. o investičnej pomoci 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  

4 67 € 

169 MO SR 
Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky  
13 16,210 € 

170 MPSVR SR 

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  v znení 

neskorších predpisov 

1 34 € 

171 MZ SR 
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
1 171 € 

172 ÚV SR 
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Úradu vlády Slovenskej republiky  
22 7,442 € 

173 ÚV SR 
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z 

fondov Európskej únie 
16 683,739 € 

174 MPRV SR 

Nariadenie vlády č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na 

podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských 

školách a pre žiakov v základných školách 

4 18,305 € 

175 MPRV SR 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o 

podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 
1 41,170 € 

176 MPRV SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 347/2009 Z. z. o 

poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej 

repy 

1 2,925 € 
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177 MPRV SR 

Nariadenie vlády SR 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 

2 178 € 

178 MPRV SR 

Nariadenie vlády SR č. 340/2008 Z. z. o podmienkach 

poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s 

vínom v znení neskorších predpisov 

5 3,045 € 

Pracovné právo 20 422 344,815,450 € 

179 MPSVR SR 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

54 89,409,563 € 

180 MPSVR SR 

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 

6 41,985 € 

181 MPSVR SR 
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení 

neskorších predpisov 
12 124,355 € 

182 MPSVR SR 
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov 
38 39,490,100 € 

183 MPSVR SR 
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 
77 118,996,758 € 

184 MPSVR SR 

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

78 6,524,772 € 

185 MPSVR SR 

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., 

zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 

136/2013 Z. z. 

1 68 € 

186 MPSVR SR 

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 

5 297 € 

187 MPSVR SR 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov 
39 85,828,434 € 

188 MPSVR SR 
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  
20 1,162,766 € 

189 MPSVR SR 

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

70 93,103 € 

190 MPSVR SR 

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

3 13,300 € 

191 MPSVR SR 

Nariadenie vlády je vykonávací predpis k zákonu č. 19/2002 Z. 

z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných 

nariadení vlády SR v znení neskorších predpisov 

3 2,079,867 € 

192 MPSVR SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 395/2006 Z. z. o 

minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov 

3 793,633 € 

193 MPSVR SR 

Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., 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 špecifickým 

rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca 

po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré 

povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien  

1 2,309 € 
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194 MPSVR SR 

Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje 

zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým 

zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 

zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov  

1 2,309 € 

195 MPSVR SR 
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na 

zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 
3 6,927 € 

196 MPSVR SR 

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov 

2 74,147 € 

197 MPSVR SR 

Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych 

požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci vo výbušnom prostredí 

4 1,155 € 

198 MH SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2002 Z.z. o 

minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia 

zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk 

nevyhradených nerastov 

2 169,601 € 

Spravodlivosť 9 100 1,801,250 € 

199 MS SR Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  6 1,089,878 € 

200 MS SR 

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 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 

4 2,974 € 

201 MS SR Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  6 32,327 € 

202 MS SR 
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2 3,567 € 

203 MS SR 

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách  a o 

doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 

činnosti (Notársky poriadok) 

37 188,027 € 

204 MS SR 

Zákon 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 

neskorších predpisov  

21 167,304 € 

205 MS SR 
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
19 47,937 € 

206 MS SR 
Zákon č. 97/1963 zo 4. decembra 1963 o medzinárodnom 

práve súkromnom a procesnom 
2 226,801 € 

207 MS SR 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 

655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za 

poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 

3 42,437 € 

Stavebníctvo 7 63 32,836,721 € 

208 MDVRR SR 
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
29 526,496 € 

209 MDVRR SR 

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o 

autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov  

5 18,943 € 

210 MDVRR SR 

Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 

2 448,984 € 
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211 MDVRR SR 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  
15 27,962,104 € 

212 MDVRR SR 

Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v 

znení neskorších predpisov (od 1.1.2015 zákon č. 150/2013 Z. 

z. o Štátnom fonde rozvoja bývania) 

1 6,842 € 

213 MDVRR SR 

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  

2 684 € 

214 ÚGKK SR 

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení 

neskorších predpisov 

9 3,872,667 € 

Veda a výskum 3 18 2,096,268 € 

215 MŠVVŠ SR 

Zákon č. 172/2005 Z. Z.z organizácii štátnej podpory výskumu 

a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov 

5 43,272 € 

216 MŠVVŠ SR 

Zákon č. 185/2009 Z. z.  stimuloch pre výskum a vývoj a o 

doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov 

1 12,366 € 

217 MŠVVŠ SR 
Zákon č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
12 2,040,630 € 

Zdravotníctvo 55 506 299,355,635 € 

218 MZ SR 

Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 

vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v 

znení neskorších predpisov (Zmena: 461/2008 Z. z., 170/2009 

Z. z.) 

8 181 € 

219 MZ SR 
Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
7 1,926 € 

220 MZ SR 

Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších 

predpisov 

1 242 € 

221 MZ SR 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

68 23,207,659 € 

222 MZ SR 
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
112 7,069,020 € 

223 MZ SR 

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 

31 1,366,092 € 

224 MZ SR 
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
4 88,204 € 

225 MZ SR 

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, 

prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a 

prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

13 3,593 € 

226 MZ SR 

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 

Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení 

tehotenstva  

10 2,666,523 € 
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227 MZ SR 

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 

13 732,499 € 

228 MZ SR 
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 830,322 € 

229 MZ SR Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 9 248,336,566 € 

230 MZ SR 

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

9 662,766 € 

231 MZ SR Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva  1 1,078 € 

232 MZ SR 

Nariadenie 120/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú analytické 

normy, toxikologicko-farmakologické normy, klinické normy a 

protokoly vzťahujúce sa na dokumentáciu o výsledkoch 

farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického 

skúšania a klinického skúšania vykonávaného na účely 

registrácie liekov 

1 524 € 

233 MZ SR 

Nariadenie vlády 569/2001 Z.z. ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok 

in vitro 

9 265 € 

234 MZ SR 

Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 

výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných 

činností v znení neskorších predpisov 

1 64 € 

235 MZ SR 

Nariadenie vlády č. 346/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú 

chemické, farmaceutické a analytické postupy, skúšky 

bezpečnosti a rezíduí vzťahujúce sa na spisovú dokumentáciu o 

výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-

farmakologického skúšania a klinického skúšania 

vykonávaného na účely registrácie veterinárnych liekov 

1 2,052,500 € 

236 MZ SR 

Nariadenie vlády č.346/2006 o požiadavkách na zabezpečenie 

radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku 

ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom 

pásme 

4 1,601 € 

237 MZ SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú 

spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v 

znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z. 

3 4,662 € 

238 MZ SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 12. decembra 2007 č. 

622/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, 

uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o 

hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých 

opatreniach 

3 1,389 € 

239 MZ SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 12. novembra 2008 č. 

527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 

aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok 

2 753 € 
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240 MZ SR 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 20. decembra 2006 č. 

20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a 

buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o 

laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a 

buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich 

prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

1 1,556 € 

241 MZ SR 

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 26. novembra 

2008 (582/2008), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 

zdravotníckych pomôcok 

7 4,070 € 

242 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych 

zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

5 631 € 

243 MZ SR 
Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 
8 9,850 € 

244 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so 

zobrazovacími jednotkami  

1 51,313 € 

245 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami 

2 6,072 € 

246 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z.z. o minimálnych 

zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

elektromagnetickému poľu 

5 28,502 € 

247 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č. 340/2006 Z.z. o ochrane zdravia osôb 

pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri 

lekárskom ožiarení 

7 215,844 € 

248 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom 

pri práci  

7 285,147 € 

249 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci   

11 15,631 € 

250 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z.z. o minimálnych 

zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému 

optickému žiareniu 

4 4,226 € 

251 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych 

zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

vibráciám  

4 42,888 € 

252 MZ SR 
Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej 

sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
1 15 € 

253 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

biologickým faktorom pri práci   

14 7,013 € 

254 MZ SR 

Nariadenie vlády SR č.345/2006 o základných bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov 

pred ionizujúcim žiarením 

5 390,063 € 

255 MZ SR 

Rekonštruované nariadenie 348/2006 Z.z. o požiadavkách na 

zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených 

žiaričov 

18 588 € 
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256 MZ SR 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 

23. marca 2010 č. 158/2010 Z. z. o náležitostiach knihy 

omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem 

a výdaj omamných látok a psychotropných látok 

2 14,932 € 

257 MZ SR 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 

25. novembra 2011 č. 422/2011 Z. z., o podrobnostiach 

farmako-ekonomického rozboru lieku 

1 1,013 € 

258 MZ SR 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 

25. novembra 2011 č. 423/2011 Z. z., o podrobnostiach 

medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky 

1 1,180 € 

259 MZ SR 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 

25. novembra 2011 č. 424/2011 Z. z., o podrobnostiach 

medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny 

1 46 € 

260 MZ SR 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 

26. júla 2006 č. 487/2006 Z. z. 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 špecifikácie súvisiace so systémom kvality v 

transfúziologických zariadeniach 

7 5,350 € 

261 MZ SR 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 

26. októbra 2005 č. 501/2005 Z. z. o liekovej knižke pacienta 
1 77 € 

262 MZ SR 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 

14. decembra 2011 č. 523/2011 Z. z. o požiadavkách na 

materiálne a priestorové vybavenie očných optík 

1 782 € 

263 MZ SR 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 

6. júla 2005 č. 333/2005 Z. z. o požiadavkách na správnu prax 

prípravy transfúznych liekov v znení vyhlášky č. 291/2011 Z. 

z. 

4 1,468 € 

264 MZ SR 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 

8. apríla 2013 č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie 

povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej 

zdravotnej služby 

1 43 € 

265 MZ SR 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej 

republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej 

národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva 

2 50,550 € 

266 MZ SR 

Vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z., o rozsahu praxe v 

niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších 

predpisov 

1 1,167 € 

267 MZ SR 

Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z. z., 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 v znení neskorších predpisov 

1 445 € 

268 MZ SR 

vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z.z. o minimálnych 

požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej 

pomoci 

5 67,040 € 

269 MZ SR 

Vyhláška MZ SR č. 412/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie 

plánovanej zdravotnej starostlivosti 

17 79,404 € 



Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 2014 

 

270 MZ SR 

Vyhláška MZ SR č. 417/2009 Z. z., 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 

1 323 € 

271 MZ SR 
Vyhláška MZ SR č. 763/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku  
46 11,034,847 € 

272 MZ SR 

Vyhláška MZ SR z 22. novembra 2011, 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 

2 5,131 € 

Životné prostredie 10 255 7,995,055 € 

273 MŽP SR 

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

26 3,013,120 € 

274 MŽP SR 

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

37 132,798 € 

275 MŽP SR 

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a 

geneticky modifikovaných organizmov  v znení neskorších 

predpisov  

49 410 € 

276 MŽP SR Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 5 4,757 € 

277 MŽP SR Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  43 4,321,368 € 

278 MŽP SR 

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných 

havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

36 6,047 € 

279 MŽP SR 

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave 

environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

10 92,790 € 

280 MŽP SR 
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3 344,106 € 

281 MŽP SR 
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  
43 47,527 € 

282 MH SR 

Nariadenie vlády SR č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve 

pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v 

motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh 

Slovenskej republiky 

3 32,131 € 

SPOLU 282 4566 2,670,555,723 € 

 


