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Aktuálne informácie a zmeny týkajúce sa portálu slovensko.sk

NOVINKY V ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNKACH
Nepretržite pracujeme na zlepšovaní vzhľadu a funkčnosti novej verzie elektronických schránok. Nové zmeny
zahŕňajú:
1. zvýraznenie kontrastu aj pre zrakovo – znevýhodnených používateľov,
2. farebné odlíšenie stavu elektronických správ (prečítaná, neprečítaná) a plynutia lehôt,
3. drobné zmeny štýlov a veľkostí písma,
3. hromadné preberanie notifikácií o doručení.
Viac informácií: Nové zmeny v elektronických schránkach

HROMADNÉ PREBERANIE NOTIFIKÁCIÍ O DORUČENÍ
Fyzické a právnické osoby si vo svojich schránkach nájdu novú funkciu „Prevziať všetky doručenky“,
prostredníctvom ktorej môžu potvrdiť prebratie a autorizovanie všetkých Notifikácií o doručení, ktoré im do
schránky boli doručené, a to jednorazovým zadaním bezpečnostného osobného kódu (tzv. BOK).
Osoby prihlásené do schránok tak už nemusia zadávať BOK pri každej Notifikácii o doručení zvlášť.
Viac informácií: Návod na hromadné prevzatie všetkých notifikácií o doručení
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PRESUN DÁTUMU POVINNEJ AKTIVÁCIE
ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK NA DORUČOVANIE
Aktivácia schránok na doručovanie právnických osôb nezapísaných v obchodnom registri je naplánovaná na
budúci rok.
Prvá vlna aktivácie elektronických schránok na doručovanie, týkajúca sa právnických osôb zapísaných
v obchodnom registri so sídlom na Slovensku, prebehla minulý rok v júli. Druhá vlna bola naplánovaná na máj
2018, jej dátum sa však posunie na 1. február 2019. Od tohto dátumu budú mať elektronické schránky aktivované
na doručovanie aj právnické osoby nezapísané v obchodnom registri.
Dôvody posunu dátumu povinnej aktivácie
Posilnenie bezpečnosti a vylúčenie bezpečnostných rizík spojených s chybnou alebo podvodnou aktiváciou.
V súčasnosti sa v zákonom ustanovených evidenciách týchto právnických osôb neuvádza identifikátor osoby,
ktorá by mala byť oprávnená pristupovať do schránky a disponovať s ňou automaticky zo zákona.
Viac informácií: Posunutie dátumu povinnej aktivácie elektronických schránok na doručovanie

10 VYBRANÝCH ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
Na portáli slovensko.sk pribudne odkaz na 10 najčastejších služieb.
Ich vyhľadávanie sa tak zjednoduší na pár klikov.
Sekcia bude obsahovať informácie o e-službách nadväzujúcich na
životné situácie súvisiace s dokladmi, podnikaním, sťahovaním či
držbou motorového vozidla, ktoré považujeme za najčastejšie
vyhľadávané v rámci elektronickej komunikácie s úradmi.
Nájdete ju v časti „Aktuálne témy“ na úvodnej stránke portálu
slovensko.sk. Služby ako Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v
obchodnom registri, Výpis alebo odpis z registra trestov či Ohlásenie
živnosti už nebudete musieť hľadať manuálne.
Viac informácií: Článok aj umiestnenie sekcie plánujeme zverejniť
už 15. marca 2018 na portáli slovensko.sk

CENTRÁLNE ÚRADNÉ DORUČOVANIE

UPOZORŇUJEME:

Zautomatizovanie procesu doručovania listinných zásielok
ušetrí štátu nemalé peniaze.

Z dôvodu veľkonočných sviatkov je možné
daňové priznanie k dani z príjmov tento rok
podať najneskôr do 3. apríla 2018.
Viac informácií...

Systém zisťovania aktivácie adresátovej schránky na
doručovanie prejde výraznou zmenou. Cieľom tohto projektu
je, aby bol stav schránky adresáta identifikovaný automaticky
(doteraz to robili ľudia manuálne) a spôsob ukončenia
doručovania prostredníctvom zasielania listinných zásielok (v
prípade schránky neaktivovanej na doručovanie) prebehol
prostredníctvom poštového podniku.
Viac informácií: Centrálne úradné doručovanie ušetrí desiatky
miliónov eur

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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