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Vyberáme pre vás...
Ako nedostávať nevyžiadanú
poštu do e-schránky?
Veľa používateľov neustále naráža na problém zaplnenej
elektronickej schránky správami, ktoré na prvý pohľad
nesúvisia s ich činnosťou.
Centrálna úradná elektronická tabuľa (tzv. CUET) je
elektronické úložisko, kde sú zverejňované niektoré
elektronické úradné dokumenty. Správy, ktoré vám
prichádzajú do schránky, tak môžu byť dôsledkom
zapnutých notifikácií o zverejnených dokumentoch.
Pokiaľ si neprajete upozornenia dostávať, prihláste sa na
portál slovensko.sk a v časti „Profil“ – „Upravenie
kontaktných údajov“ jednoducho vypnite túto možnosť.
Návod: Používanie Centrálnej úradnej elektronickej tabule
(CUET)

Listinný rovnopis - Čo to je a kedy
je potrebný?
Orgán verejnej moci je povinný vyhotovovať listinný
rovnopis v zákonom stanovených prípadoch. V ideálnom
prípade vám však „poštu“ doručí elektronicky.
Listinnú zásielku môžu očakávať občania, ktorých
schránka nie je aktivovaná na doručovanie, no napríklad
aj v prípade, že využívajú diplomatické výsady.
Všetky situácie, v ktorých je potrebné vyhotoviť listinný
rovnopis, nájdete v podrobnom článku Listinný rovnopis
elektronického úradného dokumentu.
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Pre živnostníkov, lekárov, advokátov a mnohých ďalších sa v lete
zmenia povinnosti
Podnikatelia v zmysle Obchodného zákonníka, dosahujúci príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, majú
posledné dni na to, aby sa na elektronickú komunikáciu dostatočne technicky vybavili a pripravili.
Elektronická komunikácia s Finančnou správou sa od 1. júla 2018 rozšíri aj o okruh fyzické osoby – podnikatelia.
Doručovanie podaní tak už bude možné iba prostredníctvom e-podateľne Finančnej správy SR alebo cez e-podateľňu
Ústredného portálu verejnej správy (v niektorých prípadoch), ich podpisovanie zabezpečí kvalifikovaný elektronický podpis
(tzv. KEP).
Bližšie informácie a praktické rady: Elektronická komunikácia FO – podnikateľov s Finančnou správou SR

Do platnosti
vstúpi zákon
o byrokracii

Ochrana údajov,
súkromie na
internete
Súčasné pravidlá Európskej únie o ochrane údajov
nahradí 25. mája 2018 „Všeobecné nariadenie
o ochrane údajov“.
Vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) sa
stanovujú podrobné požiadavky pre spoločnosti
a organizácie, týkajúce sa získavania, uchovávania a
spravovania osobných údajov. Požiadavky sa uplatňujú
na európske organizácie, ktoré spracúvajú osobné
údaje jednotlivcov v EÚ a na organizácie pôsobiace
mimo EÚ, ktoré sa zacieľujú na ľudí v EÚ žijúcich. Viac
informácií...
Informácie o prípadoch, v ktorých sa umožňuje
spracúvanie údajov, o súhlase s ich spracúvaním a jeho
odvolaní, či osobitné pravidlá týkajúce sa detí nájdete
na portáli europa.eu.

Nový zákon, ktorý predložil Úrad podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu bol 2.
mája 2018 schválený dvomi parlamentnými
výbormi.
Pre občanov a podnikateľov prinesie tento zákon
veľké úľavy. Výpisy a odpisy z registra trestov,
výpisy z katastra nehnuteľností, obchodného
a živnostenského registra, ktoré doteraz od nich
úrady vyžadovali, sa stanú minulosťou. Úrady si
tieto potvrdenia vyžiadajú priamo z elektronických
registrov štátu.
Viac informácií...

Viac informácií...
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IT Fitness Test pokračuje aj tento rok. Digitálnu gramotnosť si môžete otestovať na webovej stránke
www.itfitness.sk.
Ministerstvo vnútra spustilo ESO - portál pre podnety, pripomienky a sťažnosti občanov s cieľom vytvorenia
fungujúcej štátnej správy. Viac informácií...

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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