
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                           

            

    

OZNÁMENIE O BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENIACH ÚRADU 
 

    

    

 

 V rámci bezpečnostných opatrení úradu , ktorých cieľom je predísť šíreniu ochorenia 

COVID-19, prípadne spomaliť jeho postup , v čo  najväčšej miere, došlo na našom úrade 

k zmenám v oblasti styku s klientmi. Na základe uvedeného Vás týmto oboznamujeme 

s opatreniami na jednotlivých oddeleniach v rámci ÚPSVaR Považská Bystrica ako aj 

pracoviska Púchov:  
 

 

 

Oddelenie AOTP: 
 

Bezpečnostné opatrenia, sa týkajú aj uchádzačov o zamestnanie zaradených na § 52 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zaradených na aktivačnú činnosť formou menších obecných 

služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj. Starostovia, ktorí výkon 

aktivačnej činnosti organizujú,  na obdobie mimoriadnej situácie výkon prác zastavia 

a v dochádzke vykážu zaradeným na tieto práce odpracované hodiny. Tieto opatrenia sa netýkajú 

§ 51 – príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, § 52a – príspevok na aktivačnú činnosť 

formou dobrovoľníckej služby a  aktivít projektu Pomôž svojej obci. 

Doporučujeme zamestnávateľom, aby všetky doklady, ktoré predkladajú na oddelenie 

AOTPaESF podľa uzatvorených dohôd v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (najmä rôzne písomnosti, 

oznámenia, potvrdenia, dochádzky, žiadosti o úhradu platby, ostatné doklady), ale aj nové 

žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov v rámci nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce, 

doručovali poštou, e-mailom, prípadne do elektronickej schránky úradu 

 

Kontakt:  

 

Tel: 042/ 2440450 

E-mail: emilia.dubcova@upsvr.gov.sk 

 

 

 

 

 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
                                                           Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica 

 



 

  

Oddelenie poradenstva a vzdelávania 
   

 

Oddelenie poradenstva a vzdelávania má pozastavené všetky aktivity zamerané na 

zvyšovanie zamestnateľnosti pre UoZ, t. j. pozastavenie všetkých realizovaných národných 

projektov a projektov, prípadne projektových aktivít a opatrení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s 

väčším počtom osôb. 

 

Konkrétne ide o tieto projekty: 

 
- národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných 

uchádzačov o zamestnanie (aktivita č. 1 Bilancia kompetencií, a aktivita č. 2 Podpora individuálneho 

poradenstva) 

- projekt Pripravený na prácu, 

- národný projekt Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie 

- národný projekt Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie 2   

- a národný projekt Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 2. 

V prípade aktuálne prebiehajúcich rekvalifikačných a kompetenčných kurzov 

(REPAS+, KOMPAS+), resp. takých, ktoré ešte nezačali, ale úrad už s uchádzačmi o 

zamestnanie uzatvoril dohodu úrad akceptuje rozhodnutie uchádzačov o zamestnanie, či 

bude alebo nebude pokračovať v navštevovaní kurzu. 

 

Kontakt:  

 

Tel: 042/ 2440400 

E-mail: andrea.trskova@upsvr.gov.sk 

 

 

 

Aktivačné centrum 
 

Za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, oddelenie Aktivačné 

centrum, si Vám dovoľujeme z dôvodu bezpečnostných opatrení, prevencie a ochrany pred 

coronavírusom zaslať odporúčacie stanovisko k výkonu aktivačných činností v zmysle §10 a §12 

zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Na základe bezpečnostných opatrení, až do odvolania, Vám odporúčame pozastaviť 

poskytovanie vykonávania aktivačných prác v zmysle §10 (rozsah 32 hodín mesačne) a §12 

(rozsah 64-80 hodín mesačne) zákona o pomoci v hmotnej núdzi. 

V uvedenom období budú klientmi neodpracované hodiny považované za odpracované a takto 

budú aj zo strany organizátorov vyhodnotené v mesačnej evidencii dochádzky.  

 

Zamestnanci oddelenia Aktivačné centrum zároveň obmedzia kontakty s klientmi 

zúčastňujúcimi sa na výkone aktivačných činností a bude pozastavená terénna činnosť 

zamestnancov Aktivačného centra na úrovni miest a obcí a u ďalších organizátorov 

verejnoprospešných činností, ako aj výkon kontroly dodržiavania liečebného režimu klientov 



 

  

úradu, až do odvolania. Aktivačné centrum nebude v tomto období vydávať klientom nové 

ponuky na nástup v rámci aktivačnej činnosti u organizátorov.  
 

V súčasnosti sa budeme orientovať na poštový, e-mailový a telefonický kontakt. 

 

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás kontaktujte, prosím, 

 

poštou na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Aktivačné centrum, 

Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica, alebo  

telefonicky, prípadne e-mailom na adresu: 

nadezda.rumanova@upsvr.gov.sk , tel. č.: 042/2440370, 0905 551 424; 

michaela.janechova@upsvr.gov.sk  tel. č.: 042/2440371, 0905 951 043; 

lenka.cibikova@upsvr.gov.sk , tel. č.: 042/2440372, 0905 950 859 ; 

daniela.pallova@upsvr.gov.sk , tel. č.: 042/2440372, 0905 955 184 
 

 

 

Oddelenie  služieb pre občana 
 

Oznamujeme všetkým klientom Oddelenia služieb pre občana, ktorí majú určený kontakt na 

úrade v čase krízového režimu (od 10.03.2020 do odvolania), že sa všetky termíny na úradoch práce 

rušia. 

Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nebude 

považovať za porušenie povinností; ďalší termín pre UoZ Vám  úrad určí a oznámi písomne, a to listom 

alebo e-mailom. 

 

Klient, ktorý si bude chcieť podať osobne žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ, sa bude za 

osobné podanie žiadosti považovať podanie prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dní odo dňa skončenia 

zamestnania. 

Pre bližšie informácie je potrebné, aby klienti telefonicky kontaktovali svojho sprostredkovateľa 

na OSO.  

 

Kontakt:  

 

Tel. 042/2440333, 042/2440332 - recepcia  

e-mail: emilia.vancova@upsvr.gov.sk 

 anna.michalkova@upsvr.gov.sk 

 

Uvedené sa vzťahuje aj na ÚPSVaR – pracovisko Púchov 
  

Kontakt: 

   
Mgr. Ľubomíra Fajthová 

ÚPSVaR Považská Bystrica 

Pracovisko Púchov 

Referát služieb pre občana 

Tel.: 042 2441310 

e-mail: lubomira.fajthova@upsvr.gov.sk 
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Oddelenie ekonomické:  

 
V prípade potreby kontaktovať ekonomické oddelenie ÚPSVaR Považská Bystrica  

uvádzame nasledovné kontakty: 

 

Ing. Zuzana Hutňanová – tel. číslo: 042/244 01 74, mail: zuzana.hutnanova@upsvr.gov.sk 

 

Elena Pechová – tel. číslo: 042/244 01 74, mail: elena.pechova@upsvr.gov.sk 

 

 

 

 

Odbor sociálnych vecí 
 

Na odbore sociálnych vecí a rodiny sa až do odvolania budú všetky žiadosti  a doklady, 

ktoré klient prinesie preberať na recepcii úradu vo vchode do budovy. Akceptujú sa všetky 

podania zasielané poštou a elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Úrad bude 

vykonávať kontakt s klientom prioritne telefonicky.  

 

V prípade potreby môže klient kontaktovať úrad na telefónnom čísle 042/2440 999 – 

spojovateľka a požiadať o spojenie na oddelenie, prípadne na konkrétneho pracovníka. Všetky 

kontakty sú uvedené na internetovej stránke úradu a na vchode do budovy úradu. 

 

 

  

Uvedené sa vzťahuje aj na ÚPSVaR – pracovisko Púchov 

  

Kontakt: 

 

Ing. Alena Sedláčková      

ÚPSVaR Považská Bystrica  

vedúca Pracoviska Púchov  

Tel.: 042 2441500  

e-mail: Alena.Sedlackova@upsvr.gov.sk 

 

 

S pozdravom  

 

 

 

                                                                                     
                  Ing. Ján Harant, MBA 

                    riaditeľ 

        Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

                         Považská Bystrica 

mailto:zuzana.hutnanova@upsvr.gov.sk
mailto:elena.pechova@upsvr.gov.sk
mailto:Alena.Sedlackova@upsvr.gov.sk

