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Oznamovanie kategórie práce 2 v roku 2020
V zmysle platnej právnej úpravy je zamestnávateľ povinný oznámiť príslušnému orgánu verejného
zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v
rozsahu stanovenom zákonom v elektronickej podobe do 15.1.2020, zohľadňujúc stav k 31.12.
predchádzajúceho kalendárneho roka.
V zmysle informácie zverejnenej na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR ) budú
úrady verejného zdravotníctva uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické
oznámenie odoslané najneskôr 28.2.2020.
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Zároveň tým môže zamestnávateľ poveriť aj
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spolupracuje.
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Upozornenie
Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje
všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej
problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo
poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v
newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho
vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť
a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na
základe informácií uvedených v newsletteri

Prihláste sa na odber noviniek
Odberať novinky!
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O Accace
Spoločnosť Accace bola založená v Bratislave v roku 2006 a počas svojho pôsobenia si vybudovala
pozíciu jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu outsourcingových a poradenských služieb v regióne
strednej a východnej Európy.
Služby v ostatných krajinách sveta Accace poskytuje prostredníctvom vlastných pobočiek a spoľahlivých
partnerov patriacich pod značku Accace Circle. Accace Circle tak celosvetovo poskytuje rovnako kvalitné
profesionálne služby a najefektívnejšie procesy, ktoré spravuje jednotne v rámci zdieľanej online
platformy.
Viac na www.accace.sk

