Bratislava, 16. apríl 2020
Číslo: S09038-2020-OKM

Opatrenie ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie
poskytovania zdravotnej starostlivosti v čase vyhláseného núdzového stavu na území
Slovenskej republiky

Čl. 1 Núdzový stav
Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 114 z 15. marca 2020 vyhlásila podľa
čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 16. marca 2020
núdzový stav na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej
starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. Núdzový stav
týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti bol vyhlásený na postihnutom
území okresov v územnej pôsobnosti týchto okresných úradov: Okresného úradu Bratislava
pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V, Okresného úradu Trnava pre územný obvod
Trnava, okresného úradu Trenčín pre územný obvod Trenčín, Okresného úradu Žilina pre
územný obvod Žilina, Okresného úradu Prešov pre územný obvod Prešov, Okresného úradu
Poprad pre územný obvod Poprad, Okresného úradu Banská Bystrica pre územný obvod
Banská Bystrica, Okresného úradu Košice pre územný obvod Košice I, II, III ,a IV, Okresného
úradu Nitra pre územný obvod Nitra, Okresného úradu Nové Zámky pre územný obvod Nové
Zámky, Okresného úradu Martin pre územný obvod Martin, Okresného úradu Ružomberok pre
územný obvod Ružomberok. Uznesením bola uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie
výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej starostlivosti
nachádzajúcich sa na území okresov v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový
stav a zároveň odo dňa vyhlásenia núdzového stavu sa zakazuje uplatňovanie práva na štrajk
osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť.
Vláda Slovenskej republiky Uznesením č. 115 z 18. marca 2020 rozšírila núdzový stav
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na rozšírenie
uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie
zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 na územie Slovenskej republiky a uložila
pracovnú povinnosť a zakázala uplatňovanie práva na štrajk zamestnancom subjektov
uvedených v prílohe č. 1 tohto opatrenia.

Čl. 2 Pracovná povinnosť
V súlade s vyššie uvedenými uzneseniami sa ukladá štatutárnym zástupcom
poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu, oznámiť
zamestnancom, že v súlade s článkom 5, odsek (3) písmeno b) v čase vyhláseného núdzového
stavu im boli obmedzené základné práva a slobody v rozsahu uloženia pracovnej povinnosti
na výkon zdravotnej starostlivosti a podľa článku 5, odsek (3) písmeno l) sa zakazuje
dotknutým zamestnancom uplatňovať právo na štrajk.
V súlade s opatreniami vlády Slovenskej republiky uložených v uznesení vlády
č. 115/2020 sa poverujú štatutárny zástupcovia dotknutých poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti na celom území Slovenskej republiky uvedených v prílohe tohto opatrenia
oznámiť zamestnancom, že v súlade s článkom 5, odsek (3) písmeno b) v čase vyhláseného
núdzového stavu im boli obmedzené základné práva a slobody v rozsahu uloženia pracovnej
povinnosti na výkon zdravotnej starostlivosti a podľa článku 5, odsek (3) písmeno l) sa zakazuje
dotknutým zamestnancom uplatňovanie práva na štrajk.
Čl. 3 Zabezpečenie tovarov a služieb
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky určení ako subjekty hospodárskej mobilizácie, v súlade s týmto určením
zabezpečia v prospech zachovania prevádzkyschopnosti zdravotníckeho zariadenia realizáciu
zmlúv o budúcich zmluvách uzavretých v čase pred vyhlásením núdzového stavu
s dodávateľmi tovarov a služieb.
Čl. 4 Záverečné ustanovenia
Toto opatrenie nadobúda platnosť dňom 16. apríla 2020. Súčasne sa ruší platnosť opatrenia
Ministerstva zdravotníctva č. S08159-2020-OZZAP-2 z 18. marca 2020.
Poučenie:
Proti tomuto opatreniu nie je prípustné odvolanie.

Marek Krajčí
minister zdravotníctva
Počet príloh: 1/1

Spracoval/Schválil: Ing. Anton Tencer, riaditeľ OKM
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Príloha č. 1
1. Univerzitná nemocnica Bratislava
2. Národný ústav detských chorôb Bratislava
3. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava
4. Národný onkologický ústav Bratislava
5. Nemocnica sv. Michala, a. s. Bratislava
6. Fakultná nemocnica Trnava
7. Fakultná nemocnica Nitra
8. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. Fakultná nemocnica Trenčín
10. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Univerzitná nemocnica Martin
12. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
13. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta Banská Bystrica
14. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
15. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
16. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
17. Nemocnica Poprad, a. s.
18. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
19. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Detská fakultná nemocnica Košice
21. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
22. Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Košice
23. držitelia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti
24. držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej zdravotnej služby
25. držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulantnej dopravnej zdravotnej služby
26. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
27. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel
28. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu
29. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
30. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
31. regionálne úrady verejného zdravotníctva

