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Aktuálne informácie a zmeny týkajúce sa portálu slovensko.sk

Vyberáme pre vás...
Potvrdenie o odoslaní elektronického podania
Od 1. júna 2018 je do elektronických schránok odosielateľov a orgánov verejnej moci
(v roli prijímateľa) zasielaná nová správa s názvom „Potvrdenie o odoslaní
elektronického podania“.
Elektronické podanie je považované za podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci.
Nová správa „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“ slúži práve na účely preukázania presného
momentu odoslania elektronického podania. Viac informácií...

Živnostníkom sa od júla
menia povinnosti
Komunikovať elektronicky s Finančnou správou
SR po novom budú musieť aj fyzické osoby –
podnikatelia.
Povinné osoby musia od 1. júla 2018 doručovať
podania elektronicky - prostredníctvom
elektronickej podateľne Finančnej správy SR
a podpisovať ich kvalifikovaným elektronickým
podpisom (KEP) alebo v niektorých prípadoch
cez elektronickú podateľňu Ústredného portálu
verejnej správy (www.slovensko.sk) spôsobom
podľa zákona o e-Governmente.
Viac informácií nájdete na portáli slovensko.sk
a na portáli Finančnej správy.

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty
Ak vaša spoločnosť uskutočňuje zdaniteľné dodávky tovarov alebo služieb do určitého ročného limitu, môže byť
oslobodená od platenia DPH. Platí to však len pre niektoré tovary a služby. Viac informácií o možnostiach oslobodenia
od platenia DPH nájdete na portáli europa.eu...
Vypracoval: Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk, 2018

Ústredný portál verejnej správy prejde ďalšími zmenami
Našim pretrvávajúcim cieľom je vytvoriť používateľský
komfort, a preto plánujeme ďalšie zmeny, ktoré
pozitívne ovplyvnia prácu s portálom slovensko.sk.
Už onedlho bude realitou:







Prihlasovanie a podpisovanie mobilom bez
nutnosti zapojenia čítačky
Kratší čas potrebný pre vytvorenie platobného
predpisu
Viac služieb, ktoré bude možné zaplatiť kartou
Nová podoba portálu slovensko.sk
a elektronických schránok
Responzívny dizajn portálu aj schránok
Intuitívne vyhľadávanie a navigácia

Informácie o ďalších vylepšeniach nájdete v sekcii
Inovácie na portáli slovensko.sk...

MobileID
Doposiaľ bolo pre prihlásenie sa na portál slovensko.sk nutnosťou mať pri sebe čítačku čipových kariet, čo
znemožňovalo prácu mnohým používateľom. Už o pár mesiacov sa však občania budú do schránok môcť prihlasovať aj
pomocou svojho mobilného telefónu.
Prihlasovanie prostredníctvom mobileID by malo byť funkčné už vo februári budúceho roku. Okrem prihlásenia do
schránky bude môcť občan svojím mobilným zariadením dokonca aj podpisovať niektoré elektronické dokumenty.
Prehľad o stave svojej schránky tak budú mať používatelia aj bez nainštalovaných aplikácií v počítači, občianskeho
preukazu a čítačky.
„Veríme, že jednoduchší prístup k elektronickým službám v spojení s ďalšími plánovanými úpravami portálu slovensko.sk,
pomôže k tomu, aby boli lákavejšie pre ďalších potenciálnych používateľov,“ hovorí generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka.
„Týmto krokom otvárame cestu do budúcnosti aj pre čisto mobilné scenáre,“ dodal Sojka.

Viac informácií o mobileID nájdete v tlačovej správe...

NEPREHLIADNITE
Jednotný dizajn manuál e-služieb verejnej správy

V záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie s používateľom pri poskytovaní
elektronických služieb verejnej správy vydal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Jednotný
dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy.

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

