
Opatrenia 
prijaté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 

s cieľom predísť šíreniu vírusu 
platné od 10.3.2020 

https://www.upsvr.gov.sk/pp/aktualne-oznamy/ustredie-prace-socialnych-veci-a-rodiny-prijima-opatrenia-cielom-ktorych-je-predist-sireniu-

virusu.html?page_id=981435 
 

Vážení klienti, 

obraciame sa na vás so žiadosťou o dodržiavanie nasledovného: 

 Žiadosti a ďalšie dokumenty zasielajte úradu naskenované emailom alebo prostredníctvom pošty - originály, resp. fotokópie; pridajte 

svoj kontaktný údaj  

 Budeme spolu komunikovať elektronicky a telefonicky. Osobne navštívte úrad len v nevyhnutnom prípade:       

                                     PONDELOK – PIATOK v čase od 8:00 do 11:00 hod., 
dokumenty označte kontaktným údajom (vaše telefónne číslo, email) a odovzdajte v označenom zbernom mieste úradu.  

Následne vás budeme kontaktovať pre prípadné doplnenie potrebných dokladov, prípadne ďalších informácií. 
 

Dohodnuté termíny na úrade sa odkladajú, úrad ruší: 
 povinné stanovené termíny kontaktov pre uchádzačov o zamestnanie; skupinové informačné a poradenské aktivity; výberové konania.  

 vykonávanie aktivačných činností. 
 

Za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie bude považovaná aj žiadosť (vrátane 

dokumentov rozhodných pre zaradenie do evidencie) zaslaná elektronicky alebo poštou.  

Počas krízovej situácie úrad nebude u evidovaných uchádzačov o zamestnanie považovať za porušenie povinností:  

nedostavenie sa na úrad v úradom stanovenom termíne; nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu 

o dočasnej PN a OČR a nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru  

Žiadosti a dokumenty rozhodujúce pre posúdenie trvania nároku na sociálne dávky môžete po prihlásení na portál zaslať 

úradu aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom cez www.slovensko.sk 

https://www.upsvr.gov.sk/pp/aktualne-oznamy/ustredie-prace-socialnych-veci-a-rodiny-prijima-opatrenia-cielom-ktorych-je-predist-sireniu-virusu.html?page_id=981435
https://www.upsvr.gov.sk/pp/aktualne-oznamy/ustredie-prace-socialnych-veci-a-rodiny-prijima-opatrenia-cielom-ktorych-je-predist-sireniu-virusu.html?page_id=981435


 
 

Tlačivá na stiahnutie na webe Ústredia PSVR: 

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti.html?page_id=282 
https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/a1ff3220-7065-4236-9033-2ce881301c24. 
 

Žiadosti o potvrdenia adresujte na email, resp. komunikujte na tel. čísle recepcie úradu:                              

 okres Poprad anna.bednarova@upsvr.gov.sk;  +421 52 2440 330 

zlatica.sablova@upsvr.gov.sk,   
 

 okres Levoča matus.oravec@upsvr.gov.sk;   +421 53 2446 933   

Potvrdenia vám zašleme poštou „Do vlastných rúk“.  
 

Emailová schránka úradu:  pp@upsvr.gov.sk 

 

Kontaktné údaje na zamestnancov úradu:  
 

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530795 
 

 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela  

 okres Poprad +421 52 2440 606   

 okres Levoča +421 53 2446 605   
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