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Zákon o štátnej službe pomôže absolventom
Absolventi vysokých škôl majú vďaka hromadnému
výberovému konaniu väčšiu šancu obsadiť jedno z mnohých
štátnozamestnaneckých miest aj bez praxe.
Prihlásiť sa do výberového konania môžu aj mladí ľudia bez praxe.
Podmienkou aktuálne vyhlásenej prvej časti je ukončené
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa najneskôr pred 2 rokmi
a vek do 30 rokov.
Možnosť prihlásenia sa uzatvára 19. januára 2018.
Viac informácií nájdete v ozname na portáli slovensko.sk.

Povinnosť elektronicky komunikovať s Finančnou
správou sa od nového roku rozšírila
Elektronická komunikácia s Finančnou správou sa od januára
2018 mení. Rozšírená elektronizácia daňových priznaní
a žiadostí výrazným spôsobom uľahčí ľuďom prácu a zníži
vynaložené finančné prostriedky.
Povinnosť e-komunikácie s Finančnou správou majú už aj:
- právnické osoby zapísané v obchodnom registri
a ich zástupcovia - od 1. 1. 2018,
- fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre
daň z príjmov a ich zástupcovia - od 1. 7. 2018.
Podrobné informácie zverejnil portál Finančnej správy.

Otvorené dáta využívajú aj aplikácie
Nedávne podujatie DanubeHack 3.0 skúmalo praktické využitie voľne dostupných dát na Slovensku.
Vďaka prístupu na portál otvorených dát je možné využívať mnohé informácie napríklad aj ako podporu pre vznik
nových aplikácií. Príkladom je „SHMÚ INSPIRE & OpenData“, ktorá dokáže poskytovať meteorologické údaje a údaje
o kvalite ovzdušia. Viac informácií nájdete v tlačovej správe Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.
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Rozširujeme životné situácie aj pre zahraničných
občanov
Anglická verzia portálu slovensko.sk ponúka zahraničným
občanom základné informácie potrebné pri komunikácii
so slovenskými úradmi.
Portál v anglickom jazyku najnovšie obsahuje aj prvé
preložené životné situácie, ktoré stručne a pochopiteľne
popisujú postup styku s úradmi.

V roku 2017 bolo prostredníctvom portálu
slovensko.sk odoslaných 30 miliónov správ
Štatistiky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické
služby za rok 2017:




nárast elektronickej komunikácie štátu
s podnikateľmi až o 5,5-násobok,
3-násobný nárast počtu aktivovaných schránok
fyzických osôb,
viac ako 1 milión prihlásených používateľov za
mesiac.

81 484

276 111
aktivovaných
schránok
firiem

vyriešených
požiadaviek

30
miliónov
odoslaných
správ

2017
Slovenský eGovernment zaujal orientáciou na občana aj mierou transparentnosti
Konečné hodnotenie Slovensku prinieslo kategóriu 50-75% z celkovej efektívnosti, pričom v rovnakej skupine sa
umiestnila aj Veľká Británia, Francúzsko či Fínsko.
Európska Komisia každoročne hodnotí eGovernment jednotlivých krajín v rámci prieskumu s názvom
„eGovernment Benchmark 2017“ s prihliadaním na orientáciu na klienta, transparentnosť, cezhraničnú mobilitu
a kľúčové predpoklady, ako napríklad dostupnosť funkcionalít. Viac informácií o výsledkoch prieskumu nájdete
v tlačovej správe Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

PRIPOMÍNAME:
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2018 (správca dane: obec/mesto)
Viac informácií nájdete v životnej situácii Daň z nehnuteľností
Povinnosť podať a zaplatiť daň z motorových vozidiel do 31. 1. 2018 (správca dane: daňový úrad)
Viac informácií nájdete v životnej situácii Daň z motorových vozidiel

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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