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Nový vizuál elektronických schránok
GIS -

Elektronické schránky
1. júla 2017 boli všetkým právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri so sídlom na
území Slovenskej republiky povinne aktivované elektronické schránky na doručovanie.
Okrem procesu aktivácie prebehla 1. júla zmena aj priamo v prostredí elektronických
schránok. Po novom si môžu používatelia prepínať medzi starou a novou verziou schránky.




Duálna verzia schránok bude prístupná v prechodnom období.
Obe verzie budú fungovať paralelne - používatelia majú dostatok času zvyknúť si
na nové prostredie.
Podnety na zlepšenie môžu používatelia posielať na e-mailovú adresu
lepsieschranky@nases.gov.sk, čím poskytnú spätnú väzbu k zavádzaným zmenám
v prostredí schránok.

Návody k novému vizuálu eschránok:
 Navigácia po úvodnej stránke
novej elektronickej schránky
 Aktivácia novej elektronickej
schránky
 Nastavenie oznámení v novej
elektronickej schránke

Viac informácií o už existujúcich a v najbližších mesiacoch nasadzovaných vylepšeniach
schránok vyplývajúcich z dotazníkového prieskumu sa dočítate v ozname o Novom dizajne
e-schránok.

AKTUALIZOVANÉ NA PORTÁLI







Zmena udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou bez nutnosti zrušenia a následného
udelenia oprávnenia.
Aktualizácia verzie balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS k vytváraniu a spracovávaniu kvalifikovaného elektronického
podpisu.
Upozornenie na nesprávne vyhodnotenie autorizácie v podpísaných súboroch.
Notifikácie zasielané na e-mail majú novú podobu.
Modul dotačných schém – informácie o poskytnutých dotáciách financovaných zo zdrojov verejnej správy v prehľadnej
podobe na jednom mieste.
Vypracoval: Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk
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OZNAMY A POVINNOSTI





Informácie k procesu povinnej aktivácie schránok právnických osôb uskutočňovanému v dvoch termínoch podľa zápisu
v obchodnom registri.
Zmena zákona o sociálnom poistení.
Zmena súdnych poplatkov podľa noviel zákonov o obchodnom registri a o sudcoch a prísediacich.
Operačný program Efektívna verejná správa vyhlásil nové projekty.

AKTUALIZOVANÉ ŽIVOTNÉ SITUÁCIE
Na portáli slovensko.sk priebežne aktualizujeme životné situácie podľa
aktuálneho diania. Sekciu „Zoznam životných situácií“ nájdete v dolnej
časti portálu.
Aktuálne sme pre Vás pripravili tieto životné situácie:


Jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.) – potrebné informácie
spojené s novovzniknutým typom obchodnej spoločnosti.

Životné situácie aktuálne pre obdobie leta, ukončenia štúdia či plánovanie
nástupu na vysokú školu doma/v zahraničí, hľadanie si dočasného
pracovného úväzku:






Vysoké školy,
štúdium v zahraničí,
uznávanie kvalifikácií a dokladov o vzdelávaní,
povinnosti po ukončení štúdia,
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

NEPREHLIADNITE
Pokiaľ ste do vašej elektronickej schránky vstúpili po prvý krát, napríklad z dôvodu jej aktivácie, budú vám nápomocné sekcie:
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návody – všetky potrebné informácie rozčlenené podľa konkrétnych úkonov, ktoré potrebujete v schránke vykonať,
videonávody – inštruktážne videá k najpoužívanejším operáciám v schránkach.

V súvislosti so sprístupnením duálnej verzie schránok návody priebežne aktualizujeme aj pre nový vizuál.

ELEKTRONICKÉ UDELENIE OPRÁVNENIA NA PRÍSTUP A DISPONOVANIE S ELEKTRONICKOU SCHRÁNKOU
Elektronické udeľovanie oprávnení, na rozdiel od listinného, výrazne uľahčí prácu a ušetrí peniaze. Postup nájdete na portáli
slovensko.sk.

Elektronické udelenie

Listinné udelenie

bez poplatkov

poplatky za úradné osvedčenie

bez čakania na úradoch

čakanie na úradoch

rýchlejší proces schválenia

časovo náročnejší proces

Vypracoval: Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk

