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Aktuálne informácie a zmeny týkajúce sa portálu slovensko.sk

Práca v elektronických schránkach bude možná už iba v novej
verzii
Viac než rok a pol mali používatelia možnosť vybrať si medzi starým a novým vizuálom elektronickej
schránky. Používatelia tak mali dostatok času osvojiť si nové elektronické schránky, ktoré Národná agentúra
pre sieťové a elektronické služby (NASES) spustila 1. júla 2017.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby žiada
používateľov, ktorí doposiaľ pracovali iba s červenou, starou
verziou schránky, aby čím skôr začali používať schránky
nové, nakoľko ich pôvodná verzia bude onedlho vypnutá.

Pokiaľ sa vám nový vizuál nezobrazuje korektne, je potrebné si aktualizovať verziu internetového
prehliadača.
Pokiaľ v novej verzii nenájdete funkciu, ktorú ste predtým využívali, dajte nám vedieť na e-mail
lepsieschranky@nases.gov.sk.
Viac informácií nájdete v súvisiacom ozname na portáli slovensko.sk.

Funkcie v schránkach prešli zmenou a doplnením
S cieľom zabezpečiť čo možno najväčší používateľský komfort pri používaní elektronických schránok nasadila
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v priebehu septembra niekoľko zmien a úprav.
Informácie o zmenách a vylepšeniach, akými sú preposielanie správ na e-mail, rozšírené vyhľadávanie či
spoločná autorizácia elektronických dokumentov pre orgány verejnej moci, nájdete v súvisiacom ozname na
portáli slovensko.sk.
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Certifikáty pre elektronický podpis si môžete vybaviť aj na diaľku
Používatelia, ktorí pri svojej práci s e-schránkou majú záujem
o využívanie elektronického podpisu a nemajú na to
potrebné certifikáty, už pre ich získanie nemusia chodiť na
úrady.
Novú verziu aplikácie na prihlásenie eID klient, ktorá obsahuje
aj aplikáciu na elektronické podpísanie potvrdenia o vydaní
certifikátov, je možné stiahnuť na portáli slovensko.sk v sekcii
„Na stiahnutie“ (samostatne alebo ako súčasť Inštalačného
balíčka aplikácií).

Podmienkou je mať na občianskom preukaze s elektronickým čipom aktivovaný 6-miestny bezpečnostný
osobný kód (BOK). Viac informácií nájdete vo vysvetľujúcom článku na portáli slovensko.sk a v tlačovej správe
Ministerstva vnútra SR.

ASiC akceptuje aj Ministertsvo spravodlivosti SR
V septembri 2018 sme vás na portáli slovensko.sk informovali o prechode na ASiC v prípade vytvárania
elektronických podpisov prostredníctvom klientskych aplikácií na ÚPVS.
Akceptovať ASiC kontajner pri podpisovaní elektronických podaní na Obchodný register SR začalo aj
Ministertsvo spravodlivosti SR. V jeho prípade však naďalej ostávajú podporované aj pôvodné formáty. Viac
informácií nájdete v súvisiacom ozname na portáli slovensko.sk.

Elektronické verejné obstarávanie
Od 18. októbra 2018 bude dostupná nová (modernizovaná)
verzia Informačného systému EVO, ktorý zastrešuje Úrad
pre verejné obstarávanie SR, ktorý umožní, aby sa do aukcie
a zákazky autentifikovalo cez eID kartu (občiansky preukaz
s čipom).

Viac o modernizácii IS EVO

Centrálne úradné doručovanie
prehľadne na jednom mieste
Zjednodušenie procesu doručovania
úradných zásielok občanom prináša so
sebou množstvo otázok. Pokiaľ hľadáte
doplňujúce informácie alebo ste o tejto
zmene ešte nepočuli, navštívte stránku
novaobalka.sk, kde získate všetky
potrebné odpovede.

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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