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Z O Z N A M 
 všeobecne záväzných právnych noriem SR riešiacich otázky ob ran y a bezpeč-  

nosti štátu, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie  
 platných k 1.1. 2022 

 
 

1. 
 

Ústavný zákon č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čas vojny, vojnového stavu, výnimoč- 

ného stavu a núdzového stavu, v znení ústavného zákona č.113/2004 Z.z., ústavného zákona 

č.566/2005 Z.z., ústavného zákona č. 181/2006 Z.z., ústavného zákona č.344/2015 Z.z., 

ústavného zákona č.414/2020 Z.z. 

 

2. 
 

Zákon č.179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii  a o zmene a doplnení zákona č.387/2002 

Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 

neskor- ších predpisov, v znení zákona č.204/2013 Z.z., zákona č.173/2015 Z.z., zákona č. 

125/2016 Z.z., zákona č. 9/2021 Z.z., zákona č. 176/2021 Z.z., zákona č. 412/2021 Z.z.   

 

3. 
 

Zákon č.321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR v znení zákona č. 455/2004 Z.z.,  zákona č. 

240/2006 Z.z., zákona č. 240/2005 Z.z.,zákona č. 570/2005 Z.z., zákona č.11/2006 Z.z., zákona 

č.333/2007 Z.z., zákona č.144/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 494/2009 Z.z., 

zákona č.220/2011 Z.z., zákona č.345/2012 Z.z., zákona č. 99/2014 Z.z., zákona č. 378/2015 

Z.z., zákona č.98/2019, zákona č.477/2019 Z.z. 

 

4. 
 

Zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej pohotovosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 333/2007 Z.z., zákona č. 518/2007 Z.z., zákona č. 

452/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 473/2009 Z.z., zákona č.106/2011 Z.z., záko- 

na č.220/2011 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 176/2015 Z.z., zákona č. 281/2015 Z.z., 

zákona č. 378/2015 Z.z., zákona č. 107/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 35/2019 

Z.z., zákona č. 306/2019 Z.z., zákona č. 377/2019 Z.z., zákona č.310/2021 Z.z., zákona č. 

409/2021 Z.z. 

 

5. 
 

Zákon č.319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z.z., záko- 

na č.545/2003 Z.z., zákona č.570/2005 Z.z. , zákona č. 333/2007 Z.z., zákona č. 452/2008 Z.z., 

zákona č. 473/2009 Z.z., zákona č.345/2012 Z.z., zákona č. 69/2018 Z.z., zákona č. 306/2019 

Z.z. 

 

6. 
 

Zákon č.387/2002 Z.z.o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu v znení zákona č. 335/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z. , zákona č. 179/2011 Z.z., 

zákona č. 444/2015 Z.z., zákona č. 9/2021 Z.z. 

 

7. 
 

Zákon č.110/2004 Z.z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 

v znení zákona č.319/2012 Z.z., zákona č. 346/2015 Z.z. 
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8. 
 

Zákon č. 569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu, v znení zá- 

kona č. 333/2007 Z.z., zákona č. 518/2007 Z.z., zákona č. 452/2008 Z.z., zákona č. 473/2009 

Z.z., zákona č.106/2011 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 378/2015 Z.z., zákona č. 

107/2018 Z.z., zákona č.306/2019 Z.z., zákona č. 377/2019 Z.z. 

 

9. 

 

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č.164/2003 Z.z., ktorou sa ustano- 

vujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie 

 

10. 
 

Vyhláška MH SR č.552/2011 Z.z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu 

z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení vyhlášky č. 152/2021 Z.z. 

 

11. 
 

Vyhláška MH SR č.385/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.387/2002 

Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 

neskorších predpisov 

 

12. 
 

Vyhláška MH SR č.543/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach pí- 

somného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období  krízovej situá- 

cie 

 

13. 
 

Vyhláška MH SR č.473/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o predaji životne dô- 

ležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných 

opatrení a o odberných oprávneniach v znení vyhlášky č.172/2016 Z.z. 

 

14. 
 

Vyhláška MŽP SR č.220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou 

na obdobie krízovej situácie 

 

15. 
 

Vyhláška MH SR č.416/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňo- 

vaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie 

stavu núdze v energetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej 

úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie 

odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôso- 

be určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie 

krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z.z. 

 


