
Nezamestnaný sa na úrad práce môže zaregistrovať emailom alebo
poštou

Ústredie práce v súvislosti s novým koronavírusom odporúča na komunikáciu s nimi yužívať emailovú
komunikáciu a telefonický kontakt. Týka sa to napríklad ľudí, ktorí prišli o prácu a chcú sa zaevidovať na
úrade práce, alebo žiadostí týkajúcich sa hmotnej núdze či náhradného výživného.
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Ľudia by mali dôkladne zvážiť osobnú návštevu úradov práce. Na komunikáciu s nimi by mali využívať
emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Odporúča to ústredie práce v súvislosti s novým
koronavírusom. Týka sa to napríklad ľudí, ktorí prišli o prácu a chcú sa zaevidovať na úrade práce, alebo
žiadostí týkajúcich sa hmotnej núdze či náhradného výživného.
Ústredie práce zmenilo kvôli krízovej situácii postupy v oblasti služieb zamestnanosti, ktoré poskytujú
úrady práce. "Úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v
čase krízového režimu, že sa všetky termíny odkladajú. Za osobné podanie žiadosti o zaradenie do
evidencie budú úrady považovať žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do siedmich dní odo
dňa skončenia zamestnania," priblížilo ústredie práce. Ak sa občan rozhodne doručiť písomné doklady
osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu.

Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať
za porušenie povinností. Ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom alebo e-mailom.
Nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa
nebude považovať za porušenie povinností, rovnako sa za porušenie povinnosti nebude považovať ani
nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej
práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny.

Úrady práce okrem toho mali prerušiť všetky pripravované výberové konania, plánované stretnutia so
zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania, tiež aj
informačno-poradenské aktivity pre uchádzačov.

Ústredie práce informuje, že sa tiež prerušila realizácia všetkých národných projektov, pri ktorých
dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb a všetci zapojení uchádzači o zamestnanie budú o tomto
kroku informovaní, tiež počas krízovej situácie nebudú fungovať aktivačné práce. "Ak sa klient pri
správnom konaní počas obdobia krízovej situácie nedostaví na výzvu úradu, úrad konanie vo veci
vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu," priblížilo ústredie práce.
Zmeny sa dotknú aj oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok,
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či vybavovania preukazu a
parkovacieho preukazu. Úrady práce budú akceptovať žiadosti posielané poštou, elektronicky so
zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom. "Ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na
recepcii úradu prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu," informovalo ústredie
práce.

Skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môžu
občania oznamovať úradu práce tiež poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-
mailom alebo telefonicky. Týka sa to aj doručovania dokladov o výdavkoch na prepravu, výkazoch o
počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdeniach o vyplatených odmenách.
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"Ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve daného úradu práce v určenej lehote, na
uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak jej vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia
krízového režimu," priblížilo ústredie práce. Na povinnosti klienta vyplývajúce z poskytnutého
jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musia úrady práce prihliadať osobitne. "Preukaz a
parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá, sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať
prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej
domácnosti," nariadilo ústredie práce.

 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.
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Súvisiace odborné články
Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa
Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2020
Práca z domu alebo home office a koronavírus
Koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

Súvisiace príklady z praxe
Karanténa a neprítomnosť zamestnanca v práci
Čerpanie dovolenky - koronavírus

Súvisiace aktuality
Vyjadrenie SKDP k poukázaniu 2 %

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
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