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Nám, slobody 1,813 70 Bratislava
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Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky

^^
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zdravotng steostlivosti, zmšciu zákazn uplatňovania práva na ätrajk niektorŕin pracovnfltom
^i^ľSj^!^i:S?^^^l!ai.J)I^Ti?^kSÍS^Sa zíuľom81žďovať Po<ffa uzncscnia vlády

Slovenskq rcpubliky č. 366 zo dňa 10. júna 2020

Núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej r^>ubliky končí od dňa 14.06.2020,00:00 hod.
Priloha k (^ámenin: Uzuesenie vlády SR í, 366 sso däa 10. juna 2020

Bratislava 12.06.2020
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vedúrí Úra^u vlád^Sloveaskej republiky
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VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBUKY

ŕ

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 366

zl0.júna2020

k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej
povinností na zabezpečenie výkonu zdravotaej starostíivosti, zrušenie

zákazu uplatňovania práva na gtrajk niektorým pracovníkom a zrusenie
zákazu uplat&ovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhtáseného
uznesenÍm vlády SIovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

a rozsíreného uznesením vlády SIovenskej repnbliky c. 115 sc 18, marea
2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020,
uzncsením vlády SIovenskej republiky c. 207 zo 6. apríla 2020 a uzncsením

vlády Slovenskej repubUky c. 233 zo 16. aprila 2020
Číslo:

12317/2020

PredkIadateF: minister vnítra a piedseda ústredného krizového gtábu
w-t

VIáda

A. scfavaľuje

Al' ^^L^LÍ^?^^.^^^fS^-:!!!Se?!LldSn^.Iff!ľo^neJ povumostí

^á^^lES^en^^i^d^^^f^)^'i^i?^^J"Z^I^Í?"!?>^?

Prava na gtrajk niektoi]?m pracovníkom a zruäenie zákasu uplatňovania prava

pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uaiesemm vlády SRč. 114 z 15. marca
2020 a_K>z$íreného uzae&eoím vlády SR Č.115 z 18. marca 2020, uznesením

vtódy SR č. 169 z 27. marca 2020, uzaescnim vlády SR . 207'zo6. apifla
2020 a uznesením vlády SR é. 233 7X> 16, a^rfla 2020;
B. ukonČujc

B.l. núdzový stav vyfaláseaý na územi Slovenskq republiky uplynutím 13. juna
2020;

t

VLADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

C. zrušuje

C. 1, pracovnú povinnosť na zabczpcíenie výkonu zdravotnej starostlivostí uložcnej

podTa bodu C-l uznesenia vlády SR C. 114 z 15. marca 2020 vo vxfahu

kzamestoanc(mi_súbjektov vvedcných vprilohe uznesenia vlády SR č. 115
z 18. marca 2020 a rozšírenú uzncseoím vlády SR Č. 169 z 27/marca 2020,
uznesenun vlády SR . 233 %o 16. aprita 2020 na území Slovenskej icpublíky

uplynutim 13Júna2020,

C.2. zákaz uplatítôvmia práva na Strsgk podTa bodu D. 1 uznesenia vlády SR č. 1 14

z 15. marca 2020 iriožcný vovzťahu ksubjc&tom uvedcným vprílohe

uznesema vlády SR ô. 115 2 18. marca 2020 a rozšírený uzaesením vlády SR
ô. 169 z 27. marca 2020, uznescním vlády SR č, 233 zo 16. apifla 2020
uplynutím 13.júna2020,

C.3. zákaz uplatňovama präva pokojnc sa zhroma&Tovať podTa bodu C.l uzncscnia

vlády SR Ô. 207 zo 6. aprila 2020 vyhláscmm v ZbÍerke zákonov SIoväaskej

rcpubtíky;

D. konštatuje
D. 1. žc mimoriadna situácía vyfalásená uznescním vlády SRč. 111 x 11. marca 2020
trvá naďalej aj po ukončcní núdzového stavu;
E. ukladá

predsedovi vlády

E.L zabezpečiť uvei^aeme tohto uzacscnia vlády SR v Zbieike zákonov
Slovenskej repúbliky

bezodkiadne

mmisterke kultúry

E.2. zabezpečíť yyMáseaie prijatía tohto uzacseaia vlády SR vo vysidaní Rozhlasu
a televízic Slovcnska a v TASR

hazoďklaäne.

Vykonajú: prcdscda vlády
ministcrkakultury
Navcdomie: prezide&tkaSR
prcdseda Národnej rady SR
ministcr vnútra

podprodseda vlády a minister hospodárstva
mimstCTzdravotníctva

minister prácc, sociálnych vetí a lodiny
prcdscda Správy Stámych hmotných rezerv SR
prednostovia okresných úradov
prcdsedovia vySäích územných celkov

