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Aktuálne informácie a zmeny týkajúce sa portálu slovensko.sk

Preukazy poistenca nahradia občianske preukazy s elektronickým čipom
Pokiaľ vlastníte eID a stratíte preukaz poistenca,
novú kartičku vám poisťovne už nevydajú.
Od júla 2018 slovenské zdravotné poisťovne prestali
vydávať klasické preukazy poistenca tým poistencom,
ktorí vlastnia eID (občiansky preukaz s elektronickým
čipom). V prípade straty, odcudzenia, poškodenia,
zmeny identifikačných údajov a pod. vám po novom
ostane na preukazovanie sa u lekára už iba eID. Pre
poistencov s klasickou verziou občianskeho preukazu
poisťovne aj naďalej preukazy vydávať budú.
Zmeny sa netýkajú vydávania európskeho preukazu
poistenca.
Viac informácií nájdete vo vysvetľujúcom článku...

Poskytovatelia internetového pripojenia na jednom mieste
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s neziskovou organizáciou
a telekomunikačnými operátormi vytvoril službu, v rámci ktorej môžete zadaním konkrétnej adresy
prehľadne a rýchlo nájsť a porovnať ponuky od rôznych poskytovateľov internetového pripojenia.
Pre uskutočnenie vyhľadávania stačí zadať adresu miesta, kam chcete pripojenie zaviesť (obec, ulica a číslo)
a vo výsledkoch nájdete porovnanie poskytovateľov podľa rýchlosti, ceny, či typu pripojenia. Výsledky si
môžete vyselektovať a porovnávať len medzi vami preferovanými parametrami.
Porovnávač cien širokopásmového prístupu k internetu v pevnom umiestnení

Nová verzia aplikácie eID klient pre Mac OS
Ministertsvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie pre prihlásenie eID klient (verzia 2.0.2 pre platformu Mac OS).
Inštalačný súbor a používateľskú príručku nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“, v časti „Operačný
systém Mac OS“. Novú verziu aplikácie je možné používať aj s občianskymi preukazmi s čipom (eID karta), ktoré
obsahujú certifikáty vydané od 2. júla 2018. Viac informácií...
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Od septembra platia nové pravidlá pri zakladaní s.r.o.
Ak zvažujete založenie vlastnej s.r.o., skontrolujte si svoje záväzky voči Sociálnej poisťovni. Od septembra
2018 nebudú môcť dlžníci Sociálnej poisťovne zakladať spoločnosť s ručením obmedzeným, pokým si
nesplatia svoj dlh.
Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti novela Obchodného zákonníka, na základe ktorej už spoločnosť
s ručením obmedzeným nebude môcť okrem osoby vedenej v zozname daňových dlžníkov založiť ani dlžník
Sociálnej poisťovne. Výnimku môže udeliť iba správca dane alebo Sociálna poisťovňa. Zoznam dlžníkov
zverejňuje Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke...
Ak sa chystáte podnikať, nezabudnite na tieto povinnosti:

 Orgány verejnej moci sú povinné komunikovať s právnickými osobami



elektronicky - na to, aby mohli podnikatelia vstupovať do elektronickej
schránky a čítať obsah prijatých správ, je nutné mať vybavené eID (občiansky
preukaz s elektronickým čipom) a v prípade potreby aj nahraté kvalifikované
certifikáty).
Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a po novom už aj fyzické
osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov musia podávať daňové
priznanie za daň z príjmu elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej
správy SR.

Čo robiť v prípade straty dokladov alebo krádeže peňažnej hotovosti počas
pobytu v zahraničí a kedy sú potrebné víza?
Aktuálne dianie v zahraničí a upozornenia pred cestou,
informácie k vybavovaniu víz a dokladov či prehľad slovenských
zastupiteľstiev, kde vám v prípade potreby pomôžu, nájdete na
stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí.

Inteligentný sprievodca zákonmi
Bezplatné online vyhľadávanie v zákonoch má byť ďalšou zmenou v jednoduchšom orientovaní sa podnikateľov
v zákonoch. Do budúcna už nebudú musieť vyhľadávať právnu radu v prípade prehľadu ich povinností a práv.
Pripravovaný projekt by mal v prvej fáze sprehľadniť povinnosti podnikateľov, ktoré predstavujú až 80% ich
neopodstatnenej administratívnej záťaže. Viac informácií nájdete v súvisiacej tlačovej správe...

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.
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