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Vyberáme pre vás...
Testovať elektronické schránky môžete aj vy
Našou snahou je neustále zlepšovanie elektronických schránok. Aj preto chystáme pre
používateľov nové funkcie, ktorých prínos a využitie môžu vo fáze testovania vyskúšať
aj bežní používatelia. Výsledky krátkeho testovania môžu výrazným spôsobom pomôcť
pri vývoji používateľsky prívetivejších elektronických schránok.
 Vyskúšať si testovanie
Viac informácií nájdete v tlačovej správe.
Elektronické podanie je považované za podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci.
Nová správa
„Potvrdenie
odoslaní
elektronického
na účely inštalácia
preukázania
novej
presného
verzie pre
Nová
verzia
aplikácieo pre
prihlásenie
eIDpodania“
klient slúži práve Manuálna
používateľov
MS
Windows
momentu odoslania elektronického podania. Viac informácií...
Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo verziu 2.0.2 aplikácie eID klient pre
platformu Windows. Prihlasovanie ostáva nezmenené, jej inštaláciou sa
automaticky odinštaluje stará verzia.
Inštalácia môže prebehnúť:

1. Prejdite do sekcie Na stiahnutie.
2. V časti Aplikácia na prihlásenie (eID
klient) zvoľte tlačidlo Aplikácia.
3. Uložte súbor.

- automaticky – pri štarte vám počítač ponúkne inštaláciu novej verzie,
- manuálnym vyhľadaním v sekcii „Na stiahnutie“ priamo na portáli.
Viac informácií nájdete v súvisiacom článku.

4. Kliknutím na uložený súbor spustite
jeho inštaláciu cez tlačidlo
Inštalovať.
5. Inštaláciu dokončite tlačidlom
Dokončiť.

Pozor na nevyžiadané e-maily
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje používateľov
na šírenie falošných e-mailových správ, ktoré môžu vyzerať ako správy zaslané
portálom slovensko.sk.
Správy s odosielateľom ako napríklad urad@slovensko.blue sú vyhodnocované
ako nevyžiadaná reklama a ponuka. Národná agentúra pre sieťové
a elektronické služby nevyužíva portál slovensko.sk na zasielanie podobných
ponukových alebo reklamných e-mailov.
Viac informácií v tlačovej správe.
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Elektronická registrácia pred cestou do zahraničia vám ušetrí problémy
Ak plánujete cestu do zahraničia a prajete si byť
informovaní o aktuálnom dianí, či dostávať
upozornenie v prípade náhleho nebezpečenstva,
využite elektronickú službu Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR.
Vyplnením a odoslaním elektronického formulára vás
budú môcť úrady kontaktovať odoslaním SMS alebo
telefonicky a upozorniť tak na nežiaducu situáciu
v krajine vášho pobytu.
 Registrácia pred vycestovaním

Zazmluvnenie poštových služieb
Ak systém vyhodnotí, že adresát elektronického úradného dokumentu nemá po uvedenom dátume e-schránku
aktivovanú na doručovanie, Slovenská pošta vyhotoví z elektronického úradného dokumentu listinný rovnopis a doručí
mu ho listinne. Zmluva na poštovú licenciu medzi Slovenskou poštou a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické
služby bude platiť až do roku 2022.
Centrálne úradné doručovanie sa podľa zákona o e-Governmente spustí v novembri 2018 pre 34 štátnych inštitúcií
a ústredných orgánov štátnej správy vrátane všetkých ministerstiev, Finančnej správy SR či Štatistického úradu SR. Ich
zapájanie bude prebiehať postupne v pilotnej prevádzke, ktorú NASES spúšťa už v júli 2018. Viac informácií nájdete

v tlačovej správe.
„NASES aktívne spolupracuje so všetkými štátnymi organizáciami. Z našej strany sa snažíme poskytnúť súčinnosť vo
všetkých krokoch potrebných k napojeniu ich systémov na slovensko.sk,“ Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES.

NEPREHLIADNITE
Od júla 2018 sa povinnosť doručovať podania v súdnych konaniach do elektronickej schránky súdu a pri elektronickej
komunikácii so súdom používať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie týka už aj právnych zástupcov,
ktorí sú fyzickými osobami. Subjekty, ktorých sa po novom táto povinnosť týka tiež, nájdete vo vysvetľujúcom článku.

Školenia ústredného portálu verejnej správy
sa vrátili do Banskej Bystrice
Úradníci budú mať opäť možnosť zoznámiť sa so základnými
funkcionalitami portálu slovensko.sk a elektronických schránok
(prihlasovanie, spracovanie podania, udelenie oprávnenia na
zastupovanie a pod.).
Štátnym zamestnancom môžeme školenia v Banskej Bystrici
ponúkať bezplatne aj vďaka Fakulte politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Mateja Bela, ktorá zadarmo sprístupnila
školiace priestory.  Prihlásiť sa na školenie

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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