
 
ÚSTREDIE PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov 
 
 
 

 
Vážená pani primátorka, vážený pán primátor, 
vážená pani starostka, vážený pán starosta, 
 
v záujme realizácie opatrení, ktoré boli prijaté Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny 
Bratislava  s cieľom predísť šíreniu coronavírusu  spôsobujúcemu ochorenie COVID-19, Vám 
oznamujeme, že počnúc dnešným dňom a až do odvolania, teda počas krízovej situácie budú 
realizované nasledovné opatrenia: 
 
- zastavuje sa počas krízovej situácie výkon všetkých činností podľa § 10 a § 12 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“). V období 
pozastavenia týchto činností budú klientmi neodpracované hodiny považované 
za odpracované a takto majú byť aj zo strany organizátorov vyhodnotené, 

 
- zastavuje sa počas krízovej situácie výkon aktivačnej činnosti UoZ podľa § 52 zákona     

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. V období pozastavenia týchto činností budú klientmi 
neodpracované hodiny považované za odpracované a takto majú byť aj zo strany 
organizátorov vyhodnotené, 

 
- v prípade ak občan prijal ponuku podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi  

a z dôvodu krízovej situácie sa nebude zúčastňovať výkonu činností, tieto budú 
v dochádzke vykazované ako odpracované. Rovnaký postup je potrebné uplatniť 
aj v prípade aktivačnej činnosti občanov podľa § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, 

 
- zastavujú sa všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre UoZ, t.j.  

zastavenie všetkých realizovaných národných projektov a tých projektov, pri ktorých 
dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, rekvalifikačné a kompetenčné kurzy, 

 
- zastavuje sa uzatváranie nových dohôd s UoZ, 
 
- zastavujú sa všetky aktivity na ktoré boli UoZ zaradení, 
 
- doklady a dokumenty v súvislosti s uzatvorenými dohodami o poskytnutí príspevku, 

ktoré sú predkladané k žiadosti o úhrade platby, doklady o úhrade oprávnených nákladov 
v rámci AOTP, je potrebné zasielať ich e – mailom, elektronicky, alebo poštou. 

 
Zároveň Vám oznamujeme, že počas krízovej situácie bude pozastavené vydávanie 

nových ponúk v rámci aktivačnej činnosti a pozastavuje sa aj výkon činností zamestnancov 
aktivačného centra v mestách a obciach.   
 
          V prípade záujmu máte možnosť požiadať o podrobnejšie informácie prostredníctvom 
stránky www.po@upsvr.gov.sk. alebo telefonicky. Telefonické kontakty sú Vám k dispozícii 
na webovej stránke www.upsvr.@gov.sk/po. 
 
Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme   
 


