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Aktuálne informácie a zmeny týkajúce sa portálu slovensko.sk
Centrálne úradné doručovanie
Nová služba umožňujúca vyhotovenie a doručovanie listinných rovnopisov elektronických úradných
dokumentov, ktorú Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) spoločne so Slovenskou
poštou spúšťa na začiatku novembra 2018, odbremení orgány verejnej moci a zabezpečí automatické
doručovanie listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov tým adresátom, ktorí nemajú
elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

Povinnosť využívať Centrálne úradné doručovanie...
majú od 1. novembra všetky orgány verejnej moci (OVM), ktoré sú
rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet, zatiaľ čo
ostatné orgány verejnej moci majú možnosť dohody s Národnou
agentúrou pre sieťové a elektronické služby.

OVM, ktorý má záujem o Centrálne úradné doručovanie (CÚD) musí:
- odoslať elektronickú alebo listinnú Žiadosť o sprístupnenie služby Centrálneho ústredného doručovania
orgánu verejnej moci,
- mať transformáciu pre podpisovanie, tlač a zobrazovanie v e-schránke v zmysle výnosu o štandardoch pre
IS VS č. 55/2014 Z. z.,
- podpísať Dohodu o úrovni poskytovaných služieb, prejsť procesom integrácie na Ústredný portál verejnej
správy (v prípade, ak plánuje odosielať elektronické úradné dokumenty automatizovane).
Viac informácií o konkrétnych podmienkach nájdete v článku na portáli slovensko.sk alebo na
webovej stránke novaobalka.sk...

Vybrané elektronické služby na jednom mieste
Elektronické služby, ktoré používatelia najčastejšie vyhľadávajú na portáli slovensko.sk už jednoducho nájdu
aj v prehľade 10 vybraných služieb. Keďže väčšina používateľov si na portál prichádza po výpis z obchodného
registra, ohlásiť živnosť alebo sa prihlásiť na trvalý pobyt, zhromaždili sme tieto elektronické služby na jedno
miesto. Zoznam nájdete v sekcii Vybrané e-služby.
Vypracoval: Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk, 2018

Sledujte odstávky súvisiacich portálov v oznamoch
Mnohokrát sa stáva, že používatelia odložia svoju prácu na
neskôr a prekvapí ich nedostupnosť portálu alebo webovej
stránky, na ktorých je možné ju vykonať.
Pokiaľ chcete dodržať termíny a vyhnúť sa zmeškaniu lehôt,
sledujte sekciu Oznamy na portáli slovensko.sk.
V oznamoch pravidelne zverejňujeme podstatné technické
odstávky súvisiace s elektronizáciou verejnej správy.

Do ORSR sa budú zapisovať aj údaje o konečnom užívateľovi výhod
Právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejnej správy ani eminentmi cenných papierov od 1. novembra 2018
musia do obchodného registra zapisovať aj identifikačné údaje konečného užívateľa výhod. Platí to hlavne pre
už zapísané subjekty, ktoré si túto povinnosť musia dodatočne splniť v rozsahu 14 mesiacov od tohto dátumu.
Novo zapisujúce sa subjekty budú tento krok absolvovať automaticky.
Identifikačnými údajmi sú myslené citlivé informácie ako meno a priezvisko, rodné číslo, adresa, štátna
príslušnosť či údaje z dokladu totožnosti. Tieto údaje nebudú verejne dostupné, navrhovateľ si ich môže
zobraziť v potvrdení o vykonaní zápisu.
Viac informácií o službe Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do ORSR nájdete na portáli slovensko.sk...

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb predstavili odbornej verejnosti
Jednotný dizajn manuál (ID-SK) vznikol z dôvodu potreby
zjednodušenia používania elektronických služieb a
zjednotenia ich vizuálu.
Používatelia tak budú môcť v budúcnosti využívať jednotný
spôsob komunikácie a pristupovať k elektronickým službám cez
podobný vizuál používateľských rozhraní.
Podľa generálneho riaditeľa Sekcie informačných technológií
verejnej správy (ÚPVII), Jaroslava Kmeťa „jeho používanie
výrazne zlepší kvalitu poskytovaných služieb a spraví ich
užívateľsky prívetivejšie“.
ID-SK je verejne dostupný na voľné použitie pre všetkých tvorcov elektronických služieb na webovom sídle
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

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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