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Z O Z N A M 
 všeobecne záväzných právnych noriem v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 

 platných k 1.1.2022 
 

 
 

1. 
 

Zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č.222/1996 

Z.z., zákona č.117/1998 Z.z.,  zákona č.252/2001 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., 

zákona č.261/2002 Z.z., zákona č.515/2003 Z.z., zákona č.479/2005 Z.z., zákona 

č.568/2005 Z.z., zákona č.335/2007 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 

445/2008 Z.z., zákona č.172/2011 Z.z.,  zákona č. 395/2011 Z.z.,  zákona č. 

345/2012 Z.z., zákona č. 128/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 177/2018 

Z.z., zákona č. 73/2020 Z.z., zákon č. 9/2021 Z.z., zákona č. 176/2021 Z.z. 

 

   

2. 
 

Vyhláška MV SR č.7/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 

 

3. 

 

Vyhláška MV SR č.523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky 

č.443/2007 Z.z. 

 

4. 

 

Vyhláška MV SR  č.328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii 

 

 

5. 
 

Vyhláška MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 

technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej 

ochrany v znení vyhlášky č. 442/2007 Z.z., vyhlášky č. 15/2013 Z.z. 

 

6. 
 

Vyhláška MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 

ochrany, v znení vyhlášky č. 444/2007 Z.z., vyhlášky č. 399/2012 Z.z. 

 

7. 
 

Vyhláška MV SR č.533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred 

účinkami nebezpečných látok, v znení vyhlášky č. 445/2007 Z.z.,  vyhlášky č. 

160/2012 Z.z. 

 

8. 
 

Vyhláška MV SR č.303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú 

ochranu, v znení vyhlášky č.384/1998 Z.z., vyhlášky č.524/2006 Z.z., vyhlášky 

č.440/2007 Z.z., vyhlášky č. 75/2012 Z.z. 
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9. 

 

Vyhláška MV SR č.314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 

hospodárenia s materiálom civilnej ochrany, v znení vyhlášky č.203/2002 Z.z., 

vyhlášky č.414/2004 Z.z., vyhlášky č. 441/2007 Z.z. 

 

10. 
 

Vyhláška MV SR č.599/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch 

na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, v znení 

vyhlášky č. 225/2007 Z.z., vyhlášky č. 446/2007 Z.z., vyhlášky č. 8/2012 Z.z. 

 

11. 
 

Nariadenie vlády SR č.130/1994 o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za 

ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh 

civilnej ochrany obyvateľstva, v znení nariadenia č. 326/2006 Z.z. 

 

12. 
 

Zákon č.129/2002 Z.z o integrovanom záchrannom systéme, v znení zákona 

č.579/2004 Z.z., zákona č. 567/2005 Z.z., zákona č.10/2006 Z.z., zákona č. 

335/2007 Z.z., zákona č. 284/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 

547/2010 Z.z., zákona č. 428/2015 Z.z., zákona č. 319/2017 Z.z. 

 

13. 
 

Zákon č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,  v znení zákona č. 91/2016 Z.z. 

 

14. 
 

Zákon č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č.238/2006 Z.z., zákona 

č. 21/2007 Z.z., zákona č. 335/2007 Z.z., zákona č. 94/2007 Z.z., zákona č.408/2008 

Z.z. , zákona č.120/2010 Z.z., zákona č.145/2010 Z.z., zákona č. 137/2010 Z.z. 

(nepriama novela), zákona č. 350/2011 Z.z., zákona č.143/2013 Z.z., zákona 

č.314/2014 Z.z., zákona č. 54/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 125/2016 

Z.z., zákona č. 96/2017 Z.z., zákona č. 18/2018 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona 

č. 177/2018 Z.z., zákona č. 308/2018 Z.z., zákona č. 279/2019 Z.z., zákona č. 

310/2021 Z.z., zákona č. 363/2021 Z.z. 

 


