Newsletter Apríl 2018
Aktuálne informácie a zmeny týkajúce sa portálu slovensko.sk

NOVINKY NA PORTÁLI SLOVENSKO.SK
Jedným z mnohých cieľov efektívnej elektronickej komunikácie medzi používateľmi a úradmi je jednoduchšia
práca s portálom a jemu prislúchajúcimi funkcionalitami. Úvodná stránka portálu slovensko.sk preto
v priebehu minulého mesiaca prešla malými, no významnými úpravami.
Príklady využitia užitočných funkcií portálu v praxi:
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1. Do e-schránky mi prichádzajú
oznámenia, ktoré sa ma netýkajú.

3. Moje podanie má 25 MB. Prejde
systémom?

Zrušte zasielanie hromadnej notifikácie
„CUET“ v profile.

Maximálna veľkosť podania je 50 MB aj
s prílohami.

Návody a video návody ako si poradiť
s konkrétnym problémom obsahuje
sekcia „POMOC“.

Množstvo podobných situácií
s vypracovanými odpoveďami nájdete
pod tlačidlom „OTÁZKY A ODPOVEDE“.

2. Chcem sa prihlásiť na trvalý pobyt, ale
neviem ako a kam mám ísť.

4. Ako získam výpis z obchodného
registra?

Postup nájdete v životnej situácii
„Prihlásenie na trvalý pobyt“.

E-službu nájdete v sekcii „Nájsť službu“
alebo „Vybrané e-služby“.

Ako postupovať pri styku s úradmi je
krok za krokom vysvetlené v sekcii
„ŽIVOTNÉ SITUÁCIE“, ktorá obsahuje
informácie k mnohým podobným
okolnostiam.

10 najčastejšie vyhľadávaných služieb po
novom nájdete jednoduchšie aj v sekcii
„VYBRANÉ E-SLUŽBY“.

2
h

3
h

4
h

Viac informácií o úpravách na portáli slovensko.sk nájdete v ozname Zmeny na úvodnej stránke portálu.

Vypracoval: Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk, 2018

OZNAM PRE ZÁSTUPCOV ORGÁNOV
VEREJNEJ MOCI
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
poskytuje funkcie a dokumenty týkajúce sa povinnosti
používania spoločnej autorizácie e - dokumentov.
Prehľad zverejnených informácií nájdete v článku Spoločná
autorizácia na ÚPVS.
V článku nájdete aj dotazník, ktorého vyplnením prispejete
k vytvoreniu dizajnu zodpovedajúcemu potrebám
používateľov.

OZNAM PRE OBCE A VÚC
V súvislosti so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch vás upozorňujeme na správy doručované do
elektronických schránok:




Správy s predmetom „Príkaz na úhradu – kópia VS...“, Vy ako obec/VÚC NEUHRÁDZATE.
Jedná sa len o informáciu o doručení príkazu na úhradu do schránky poplatníka, ktorý využil niektorú
z vašich e-služieb za prenesený výkon štátnej správy.
Správy s predmetom „Informácia o úhrade – kópia VS...“ sú následne nadväzujúcou správou
oznamujúcou zaplatenie príkazu na úhradu poplatníkom.

Pre zamedzenie možných problémov je do správ s predmetom „Príkaz na úhradu – kópia VS...“ naplánované
doplnenie informácie „NEPLATIŤ! “.

UPOZORŇUJEME:
Pokiaľ chcete venovať 2% z dane...
Daňovníci, za ktorých vykonáva ročné zúčtovanie ich
zamestnávateľ, majú možnosť poukázať 2% z dane do 30.
apríla 2018. 2% poukazujte na osobitnom tlačive.
Pozor! Od 1. januára 2018 sú pre priznanie 2% vytvorené nové
tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane), ktoré je
potrebné po správnom vyplnení spoločne doručiť na príslušný
daňový úrad.
Viac informácií...
NEPREHLIADNITE
Portál WiFi4EU spustil možnosť registrácie obcí k bezplatnému Wi-Fi pripojeniu pre občanov. Podmienky prihlásenia
nájdete v tlačovej správe alebo priamo na www.wifi4eu.eu.

KONTAKTY:
V prípade otázok, podnetov či problémov nás, prosím, kontaktujte na uvedených e-mailových adresách/tel. číslach:
- informačný obsah portálu slovensko.sk: redakcia@nases.gov.sk,
- otázky týkajúce sa elektronických schránok a elektronických služieb: +421 2 35 803 083, kontaktný formulár.
Vypracoval: Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk, 2018

