Newsletter
December 2018
Aktuálne informácie a zmeny týkajúce sa portálu slovensko.sk
Nový vizuál prihlasovania sa na portál slovensko.sk
Nový dizajn prihlasovania sa na portál slovensko.sk
umožňuje prihlasovanie slovenským občanom
i obyvateľom členských krajín Európskej únie.
Okrem viditeľných grafických zmien, ktoré sa riadia
Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb, bolo
prihlasovacie
prostredie
doplnené
o možnosť
prihlasovania pre zahraničných používateľov.
V zmysle Nariadenia eIDAS majú členské štáty EÚ
povinnosť uznávať prostriedky elektronickej identifikácie
vydané v inom členskom štáte EÚ na účely prístupu
k službám, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora
online, a to v prípade, ak sú splnené potrebné podmienky
(podmienky splnilo zatiaľ iba Nemecko).
Viac informácií nájdete v článku Nový vizuál prihlasovania
sa cez portál slovensko.sk.

Povinná aktivácia e-schránok PO
nezapísaných v OR SR až v roku
2020
Aktivácia elektronických schránok právnických osôb
nezapísaných do Obchodného registra SR, ktoré si
doposiaľ svoje schránky neaktivovali dobrovoľne, sa
posúva na 1. jún 2020.
Prechodné obdobie predĺžil zákon č. 313/2018 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
Viac informácií nájdete v článku Povinná aktivácia eschránok PO nezapísaných v OR SR až v roku 2020.
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Elektronické služby inšpektorátu práce ušetria podnikateľom prácu
navyše
Projekt elektronizácie služieb Národného inšpektorátu práce prinesie elektronické služby pre verejnosť, kratšie
správne konania či transparentné Open Data.
Nový informačný systém umožní prístup k údajom a štatistikám pracovnej inšpekcie, online nahlasovanie sťažností
a podnetov, skráti dĺžku rozhodovania v správnom konaní či lehoty na vydávanie osvedčení a preukazov.
Vyzvanie nového projektu zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Dátum uzávierky vyzvania je 4. marec 2019.
Viac informácií...

Finančná správa SR zavádza hodnotenie firiem
Spoľahlivé daňové subjekty, ktoré si budú dobrovoľne plniť svoje daňové
povinnosti, čakajú mnohé benefity.
Nový projekt finančnej správy, takzvaný Index daňovej spoľahlivosti, vznikol
s cieľom zlepšenia dobrovoľného dodržiavania daňových povinností.
„Benefity, ktoré budeme poskytovať spoľahlivým subjektom s najlepším
hodnotením, by mali byť motiváciou aj pre ostatných klientov. V prípade, ak
daňový subjekt počas roka prestane spĺňať kritériá spoľahlivého daňového
subjektu, stratu benefitov mu oznámime do 30 dní. Raz za rok opätovne prejdú
hodnotením všetky subjekty a ich rating sa môže zmeniť,“ vysvetlila fungovanie
projektu prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.
Viac informácií...

Vzdialené vydávanie certifikátov pre MAC aj LINUX

Zmena vedúceho OVM

Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo novú verziu aplikácie na
prihlasovanie pre operačné systémy Mac a Linux.

Aby bolo novozvoleným vedúcim orgánov
verejnej moci (OVM) umožnené pristupovať
a disponovať s elektronickou schránkou
OVM, je potrebné zmenu vedúceho OVM
nahlásiť, a to elektronicky alebo listinne. Viac
informácií...

Nová verzia umožňuje online vydanie certifikátov bez potreby
osobnej návštevy oddelenia dokladov a je dostupná priamo na
portáli slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“.
Viac informácií...

CENTRÁLNE ÚRADNÉ DORUČOVANIE
Všetky dôležité informácie o tomto novom spôsobe elektronického
doručovania nájdete na portáli slovensko.sk alebo na súvisiacej
webovej stránke novaobalka.sk.

Inštruktážne video

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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