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Právna úprava  ochrany voľne žijúcich  živočíchov  a voľne rastúcich rastlín 
 

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    

zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 452/2007 Z.z., zákona č.  

515/2008 Z.z., zákona č. 447/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 506/2013 Z. z. 

a zákona č. 91/2016 Z. z.  

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou  

    sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a  

    voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých  

    zákonov v   znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 449/2009 Z.z.     

     a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 47/2013 Z.z. 

 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č.  572/1992 Zb. o uzavretí  

Dohovoru o medzinárodnom obchode  s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a 

rastlín  (CITES). 

 

GENETICKY  MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY 

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

   organizmoch v znení zákona č. 587/2004 Z. z.,  zákona č. 77/2005 Z. z., zákona č.  

   100/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 117/2010 Z.z.  a zákona č. 448/2012  

   Z. z. 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z., ktorou  

 sa  vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky  

 modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 312/2008 

Z.z. 

 

VODNÉ HOSPODÁRSTVO, OCHRANA AKOSTI A MNOŽSTVA 

VÔD A ICH RACIONÁLNEHO VYUŽÍVANIA  A RYBÁRSTVA 

S VÝNIMKOU HOSPODÁRSKEHO CHOVU RÝB 

Právna úprava vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd  

 Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona 

č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 

Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 

384/2009 Z.z. ,  zákona č. 134/2010 Z.z. ,zákona č. 556/2010 Z.z.,  zákona č. 258/2011 Z. 

z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 306/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z.,  zákona č. 
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35/2014 Z.z., zákona č. 409/2014 Z. z. , zákona č. 262/2016 Z.z., zákona č. 303/2016 Z.z., 

zákona 277/2017 Z. z. a zákona č. 51/2018 Z. z.  

Poznámka: Ústavný zákon č. 306/2014 Z. z., ktor Z.z.,ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej 

republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – čl. 4 ods. 2 

„Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území 

Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými 

prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje“. 

 Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti  prirodzenej akumulácie vôd    na 

Žitnom ostrove v znení  nariadenia vlády SSR č. 52/1981 Zb.  

 Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených  oblastiach prirodzenej 

akumulácie vôd. 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška 

neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním 

užívania vôd v znení nariadenia vlády č. 367/2008 Z.z. a 394/2016 Z. z.  

Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č.   

                   755/2004 Z.z.  (uverejnené v čiastke 16  zo  4. februára 2005). 

 Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č.  

398/2012 Z.z. 

 Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 282/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú prahové  

 hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd 

 Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 201/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú technické  

 špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie 

environmentálnych cieľov 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z o hodnotení chemického stavu 

útvaru podzemných vôd v znení nariadenia vlády č. 213/2016 Z. z.  

 Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách  

kvality v oblasti vodnej politiky  
     Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby - čiastka č. 67 z 29. 9.2015       

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé 

oblasti a zraniteľné oblasti 
                 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z. z.,  ktorou  

     sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov,  

     o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach  

     vodárenských zdrojov 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z.,  

kterou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach  

     havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 
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 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z. z.,     

 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže v znení zákona č. 345/2012 Z.z. 

     Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby č. 53b/2005 Z.z. 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z. z. ,  

 ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov  

 a vodárenských vodných tokov 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 433/2005 Z. z.,  

kterou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných 

tokov 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z. , 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej stavby 

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z.z., ktorou sa  

 ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných  

oblastiach v znení vyhlášky č. 462/2011 Z.z.  

Poznámka: Vyhláška vydaná podľa  § 81 ods. 4 vodného zákona. 

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja  

 Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 

v znení vyhlášky č. 212/2016 Z. z.  

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 73/2011 Z. z. ,  ktorou  

sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov  

koncentrácií znečisťujúcich látok a podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou  

 sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie  
    Poznámka: Vyhláška vykonáva § 40 ods. 4 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.  

 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad 

vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru 

 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 242/2016 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych 

cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní 

Právna úprava verejných  vodovodov a verejných  kanalizácií 

 Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a     

doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č.  

525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z.    

z., zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 

180/2013 Z.z. ,zákona č. 91/2016 Z. z.  a zákona č. 51/2018 Z. z.  

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z.z., ktorou sa  

ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií 
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 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou   

 sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom  

 a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd  

 a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky č. 

209/2013 Z.z. 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou    

     sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodoch a verejných   

     kanalizácií  

 

 

 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z. z., ktorou    

     sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie  

    rozborov odpadových vôd 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou  

  sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo  

  verejných vodovodoch 

     Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške – Čiastka 29  z  24.2.2005 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 605/2005 Z.z. o  

 podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovém evidencie a prevádzkovej evidencie o  

     objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z.,  

ktorou sa ustanovusjú podrobnosti o technických požadavkách na návrh, projektovú  

dokumentáciu a výstavbu veřejných vodovodov a verejných kanalizácií 

 Vyhláška  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z.z., ktorou  

 sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej  

  kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní  
 

Právna úprava rybárstva 

 Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z.z. v znení zákona č.   

525/2003 Z. z., a zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z z.,  zákona č. 180/2013 

Z.z.  a zákona č. 273/2015 Z. z. 

    Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chyby č. 13/2002 Z.z. v zákone č. 139/2002 Z.z.    

                       o rybárstve 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z.,  

ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. 

 

Právna úprava ochrany  pred povodňami 

 Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z.z.,  zákona 

č. 71/2015 Z.z., zákona č. 303/2016 Z. z. a zákona č. 292/2017 Z. z. 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 204/2010 Z.z.,  

 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby 
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 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2010 Z.z., ktorou  

 sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a  

 súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach  

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z.z., ktorou       

 sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania  

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja     

 Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní  

 máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich  

 vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu  

 inundačného územia na mapách  

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 159/2014 Z.z., ktorou  

 sa  ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie    

 práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd  

 

OCHRANA   OVZDUŠIA  A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME 

Právna úprava ochrany ovzdušia 

 Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 

161/2001 Z.z. zákona č. 553/2001 Z.z. ,zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z.,   

zákona č. 587/2004 Z. z.,   zákona č. 571 /2005 Z.z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 

529/2007 Z.z. , zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 286/2009 Z. z. a zákona č. 409/2014 Z. 

z.  

 Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  v znení zákona č. 318/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 

Z.z., zákona č. 350/2015 Z. z. a zákona č. 293/2017 Z. z.  

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2010 Z. z. ktorou 

sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 

ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti  

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60//2011 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených 

meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na 

obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických 

rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch  

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z, ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z. ,vyhlášky 

č. 252/2016 Z. z. a vyhlášky č. 315/2017 Z. z.  

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o 

monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich  

okolí v znení vyhlášky č. 316/2017 Z. z. 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z.z. o 

informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej 

     evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o  

     súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení  

      vyhlášky č. 33/2017 Z. z.  


