Decembrový Newsletter
Aktuálne informácie a zmeny týkajúce sa portálu slovensko.sk

Ukončená platnosť podpisovej politiky pre
kvalifikovaný elektronický podpis
V súvislosti s aktuálnymi zmenami upozorňujeme
používateľov, aby si nainštalovali najnovšiu verziu balíka
klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS k vytvoreniu
kvalifikovaného elektronického podpisu pre platformu .NET
(MS Windows).
Balík klientskych aplikácií je dostupný k stiahnutiu v sekcii „Na
stiahnutie“. Aplikácie na platforme JAVA nie je potrebné
aktualizovať.
Viac informácií o končiacej sa platnosti podpisovej politiky
nájdete v ozname na portáli slovensko.sk a na webovom sídle
Národného bezpečnostného úradu.

Plynutie lehôt v notifikáciách o doručení
Nové zobrazovanie uplynutia lehoty v Notifikácii o doručení, v snahe zamedziť nedorozumeniam, prinieslo do
notifikácie aj konkrétny čas, do kedy presne musí byť Doručenka prevzatá.
Vedeli ste, že doručenka a notifikácia o doručení nie sú to isté?
Zatiaľ čo „Notifikácia o doručení“ obsahuje dátum a čas prijatia elektronickej správy, lehotu na prevzatie správy a
informáciu o právnych následkoch jej neprevzatia, „Doručenka“ obsahuje informácie o odosielateľovi
a prijímateľovi elektronickej správy, dátum a čas jej sprístupnenia v elektronickej schránke a je naviazaná na
elektronickú správu.

Vedeli ste, že doručenka a notifikácia o doručení nie sú to isté?
V prípade, že vám inštitúcia zasiela elektronickú správu do vlastných rúk, jej obsah sa vám zobrazí až po potvrdení
prijatia cez tlačidlo „Prevziať“ v Notifikácií o doručení. Odosielateľovi správy sa následne zasiela Doručenka,
ktorá funguje ako potvrdenie, že bola táto správa prevzatá adresátom (tzn. adresát mal možnosť oboznámiť sa
s jej obsahom).

Vypracoval: Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk, 2017

Úspech Slovenska v oblasti otvorených dát
Slovensko je po Slovinsku a Luxembursku 3. najrýchlejšie sa
rozvíjajúcou krajinou v oblasti otvorených dát. Vyplýva to
z aktuálnych štatistík European Data Portal.
Otvorené dáta = voľne dostupné dáta vo forme, ktorá umožňuje
ich hromadné strojové spracovanie.
Slovenský Portál otvorených dát obsahuje údaje verejnej správy
vo forme štruktúrovaných datasetov.
Podrobné informácie nájdete v tlačovej správe Národnej
agentúry pre sieťové a elektronické služby.

AKTUÁLNE ZMENY NA PORTÁLI SLOVENSKO.SK
S cieľom sprehľadňovania portálu pre používateľov neustále
pracujeme na zjednodušeniach prístupu k informáciám.


Sekcia „Životné situácie“ – prístupnejšie informácie
vyvedené medzi hlavné funkcionality portálu
Sekcia „Sťažnosti a petície“ – informácie o zásadách a
procese podania žiadosti o sprístupnenie informácií,
sťažnosti, petície a elektronickej hromadnej žiadosti,
sekciu nájdete v pätke portálu slovensko.sk
Sekcia „Pomoc“ riešenie problémov v dvoch krokoch





PRIPRAVUJEME:




Anketa – možnosť ohodnotiť služby poskytované
portálom slovensko.sk
Hodnotenia a komentáre – zvyšovanie informačnej
hodnoty článkov na základe hodnotení používateľov

NOVÉ TERMÍNY ŠKOLENÍ - Základné funkcionality Ústredného portálu verejnej správy pre OVM
Orgány verejnej moci: na portáli slovensko.sk boli zverejnené nové dátumy školení
Verejnosť: v prípade záujmu nás kontaktujte, prosím, na e-mailovej adrese skolenia@nases.gov.sk
Viac informácií o možnostiach a druhoch poskytovaných školení nájdete na stránkach Národnej agentúry
pre sieťové a elektronické služby.

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, 2017

