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IT Firmy pomôžte Slovensku
Národná agentúra pre sieťové a elektronické
služby vyzýva používateľov, aby sa zapojili do
VÝZVY Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu (ÚPVII) - IT FIRMY
POMÔŽTE SLOVENSKU.
Impulzom vzniku boli otázky od majiteľov malých
a stredných firiem ohľadom zabezpečenia práce
z domu, prípadne zabezpečenia vyučovania mimo
školských zariadení.

Viac informácií o výzve a zapojených subjektoch nájdete na portáli slovensko.sk...
V prípade záujmu o zapojenie sa do výzvy, prosím, kontaktujte generálneho riaditeľa Sekcie IT verejnej
správy, ÚPVII, Jaroslava Kmeťa na e-mail jaroslav.kmet@vicepremier.gov.sk

Koronavírus (COVID-19)
Zachovajme pokoj, rešpektujme opatrenia
autorít a buďme ohľaduplní a empatickí.





Čo znamená mimoriadna situácia?
Kde získam pomoc a informácie?
Ostávajú úrady otvorené?
Ako sa dostanem domov na
Slovensko?

Viac informácií o zdrojoch informácií
a infolinke Národného centra zdravotníckych
informácií pre koronavírusové ochorenie
nájdete v ozname na portáli slovensko.sk...

Daňové priznanie elektronicky
a bezpečne
Finančná správa SR daňovníkom odporúča
uprednostniť elektronickú komunikáciu, prípadne
zaslať daňové priznanie poštou, kuriérom alebo
využiť zákonnú možnosť odkladu.
Osoby, ktoré nemajú zákonnú povinnosť komunikovať
elektronicky v daňových veciach, môžu daňové
priznanie podať a daň zaplatiť v predĺženej lehote až
do 31. mája 2020.
Viac informácií uvádzame
slovensko.sk...

v článku na portáli

Žiadosť o ošetrovné je možné
podať jednoduchšie
Sociálna poisťovňa zaviedla zjednodušený postup
k podaniu žiadosti o ošetrovné v súvislosti so
zatvorením škôl a školských zariadení v dôsledku
preventívnych opatrení ohľadom koronavírusu.
Osobná návšteva lekára ani Sociálnej poisťovne nie je
potrebná. Viac informácií nájdete v ozname na portáli
slovensko.sk...

Aktualizovaná verzia aplikácie pre kvalifikovaný
elektronický podpis
Novú verziu balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS (verzia 1.0.20) určenú na vytváranie a spracovanie
kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pre operačný systém MS Windows nájdete v sekcii „Na
stiahnutie“ na portáli slovensko.sk.

Skontrolujte si verziu prehliadača
V priebehu marca 2020 bola z bezpečnostných dôvodov na Ústrednom portáli verejnej správy vypnutá
podpora pre neaktuálne verzie TLS 1.0 (1999) a TLS 1.1 (2006). Verzie TLS 1.2 (2008) a novšie sú
považované za dostatočne bezpečné a budú podporované aj naďalej.
V prípade, že používate neaktuálny či nepodporovaný prehliadač webových stránok pre návštevu
Ústredného portálu verejnej správy, je potrebné si ho aktualizovať na podporovanú verziu.
Podporované verzie nájdete v článku na portáli slovensko.sk...

Informačný obsah portálu slovensko.sk
redakcia@nases.gov.sk
Otázky týkajúce sa e-schránok a e-služieb
+421 2 35 803 083, kontaktný formulár

