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Na úrady už nemusíte nosiť výpisy ani listy vlastníctva
Od septembra 2018 už úrady nemôžu žiadať výpisy zo živnostenského a obchodného
registra, katastra nehnuteľností a čoskoro ani z registra trestov. Zamestnanci úradov si ich
vyhľadajú sami.
Portál OverSI vznikol ako platforma, ktorá pomôže
orgánom verejnej moci implementovať do praxe zákon
proti byrokracii.
Zamestnanci úradov si v ňom nájdu výpisy z obchodného aj
živnostenského registra, z katastra nehnuteľností (listy
vlastníctva) a od budúceho roku aj výpisy z registra trestov.
POZOR!
Do januára 2019 od vás úrady ešte môžu požadovať výpis
z registra trestov.
ZAMESTNANCI ÚRADOV
Doplňujúce informácie nájdete na stopbyrokracii.sk alebo
na portáli slovensko.sk v sekcii „Inštitúcie“ (dostupnej po
prihlásení sa v mene orgánu verejnej moci).

Viac informácií nájdete na stránkach Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a na
súvisiacej stránke stopbyrokracii.sk.

Nová verzia aplikácie eID klient pre Linux
Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo novú verziu aplikácie pre prihlásenie eID klient (verzia 2.0.2 pre
platformu Linux). Aktualizované inštalačné súbory aj s používateľskou príručkou nájdete na portáli
slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“.
Viac informácií ...
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Prístup k obsahu e-schránok deaktivovaných po smrti alebo zániku
subjektu bude zachovaný
K obsahu elektronických schránok subjektov, ktoré zanikli alebo už nie sú nažive, je od 2. septembra 2018
možné pristupovať aj bez osobného vyžiadania.
Táto možnosť je však obmedzená len na prihlasovanie a prístup k obsahu e-schránok po dobu v súlade s § 14
ods. 1 a § 15 písm. a) zákona o e-Governmente. Do takýchto e-schránok nebude možné doručovať rozhodnutia
a taktiež z nich nebude možné odosielať správy. Viac informácií ...
Príklad: Podnikateľ ukončil svoju zárobkovú činnosť, no neuložil si dôležité dokumenty zo schránky pre budúce
administratívne účely. V minulosti by sa k týmto dokumentom dostal len na žiadosť, po novom sa však
podnikateľ k obsahu schránky dostane automaticky aj po ukončení svojej podnikateľskej činnosti, napriek
tomu, že mu bola schránka ku dňu ukončenia činnosti deaktivovaná.

Inštalácia balíčka aplikácií
V prípade, že chcete využívať svoj občiansky preukaz s čipom (eID kartu) na
elektronickú komunikáciu, okrem bezpečnostného osobného kódu
BOK, nahratých certifikátov a čítačky čipových kariet, potrebujete vo vašom
počítači aj príslušné softvérové vybavenie.
- Ovládače k čítačkám čipových kariet,
- aplikáciu na prihlásenie
- a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis
si už môžete stiahnuť a postupne nainštalovať aj prostredníctvom jedného
inštalačného súboru, ktorý nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii „Na
stiahnutie“. Inštalácia balíčka aplikácií sa dá momentálne použiť len
v operačnom systéme MS Windows.
Konkrétne parametre softvérového vybavenia, ktoré je možné nainštalovať
prostredníctvom jedného súboru nájdete v súvisiacom ozname a v sekcii „Na
stiahnutie“.

Informácie potrebné pri pobyte v zahraničí
nájdete na jednom mieste
Portál Vaša Európa je webová platforma obsahujúca všetky informácie,
ktoré potrebujete pri cestovaní alebo v prípade sťahovania sa či hľadania si
práce v krajinách Európskej únie.
Platforma poskytuje pomoc a poradenstvo pre občanov EÚ a ich rodinných
príslušníkov z oblastí cestovanie, práca, dôchodok, doprava, vzdelávanie,
zdravie či podnikanie. Jednotlivé obsahy sú dostupné vo všetkých jazykových
mutáciách, obsahujú praktické rady a upozornenia.
Viac informácií nájdete priamo na portáli Vaša Európa.

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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