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Vec:  Opatrenia na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny spôsobených coronavírusom  

Na základe stretnutia Ústredného krízového štábu prijalo Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny dňom 10.03.2020 až do odvolania opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu 

vírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere.  

Žiadame Vás (všetkých klientov)  aby ste obmedzili vstup do priestorov Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny  a ak je to možné, potrebné doklady zasielali poštou, elektronickou 

poštou resp. e-mailom. Prípadné otázky a konzultácie vykonávajte podľa možnosti so 

zodpovedným zamestnancom telefonicky. V prípade nutnosti osobnej návštevy, sú na každom 

poschodí zabezpečené kontaktné miesta, kde budú klienti vybavení.  

Oddelenie aktivačných centier ÚPSVR Vranov nad Topľou sa bude od dnešného dňa 

do odvolania riadiť týmito krízovými opatreniami: 

a) zamestnanci obmedzia kontakty s klientmi počas krízovej situácie, pozastaví sa výkon 

činnosti zamestnancov aktivačného centra v obciach,  

b) aktivačné centrum nebude vydávať nové ponuky v rámci aktivačnej činnosti,  

c) ak občan prijal ponuku podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

pomoci v hmotnej núdzi“) a z dôvodu krízovej situácie sa nebude zúčastňovať výkonu 

činností, až do odvolania sa budú v dochádzke hodiny vykazovať ako odpracované,  

d) rovnaký postup je potrebné uplatniť aj v prípade aktivačnej činnosti občanov podľa 

ustanovenia § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, tzn. hodiny v dochádzke vykázať ako 

odpracované, 
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Kontaktné telefónne čísla a e-mailové adresy 

 

Ing. Martin Jenčo, vedúci oddelenia Aktivačného centra 

057/2445 370, 0905 772051 

martin.jenco@upsvr.gov.sk 

 

Ing. Jozef Marcinko, vedúci oddelenia Aktivačného centra 

057/2445 372, 0905 348 352 

jozef.marcinko@upsvr.gov.sk 

 

S pozdravom 
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                                                                                     riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti 

 

 


