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Povinná aktivácia schránok právnických osôb

AKTUÁLNE ŽIVOTNÉ
SITUÁCIE


Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka všetkých právnických osôb so sídlom na
Slovensku zapísaných v obchodnom registri. Samotný proces si nevyžaduje žiaden úkon
majiteľa schránky, prebehne automaticky, no pre prístup k schránke je potrebné mať
vybavený občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK).






Občiansky preukaz
Prvý občiansky preukaz
Vybavujem OP s čipom
Vybavujem OP elektronicky
Strata/odcudzenie OP

INFORMÁCIE K POVINNEJ AKTIVÁCII ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK





Aktivácia schránok právnických osôb zapísaných do obchodného registra
Občiansky preukaz s čipom
Alternatívny autentifikátor
Najčastejšie otázky súvisiace s povinnou aktiváciou schránok právnických osôb

Ďalšie aktualizované životné
situácie nájdete v sekcii
Životné situácie.

Viac informácií nájdete v sekcii Pomoc.

OZNAMY A POVINNOSTI
máj 2017 - inštalácia všetkých komponentov na vytvorenie kvalifikovaného elektronického
podpisu zlúčená do jedného balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS.
1. jún 2017 - spustenie aplikácie pre výberové konania umožňujúcej elektronickú
komunikáciu medzi uchádzačmi a služobnými úradmi.
15. jún 2017 - nadobúda účinnosť novela zákona o obchodnom registri, prepojenie systému
Obchodného registra SR s ďalšími obchodnými evidenciami.
1. júl 2017 - povinnosť orgánov verejnej moci, notárov, advokátov, exekútorov a správcov
doručovať podania už len do e-schránky súdu.

AKTUALIZOVANÉ NA PORTÁLI







 Maximálna dávka
v nezamestnanosti sa od 1.
júla 2017 zvýši
 Zmeny v pracovnej
zdravotnej službe

VIDEONÁVODY - uľahčujúce prácu s elektronickou schránkou:


PRIPRAVUJEME NA JÚL

Inštalácia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS na podpisovanie elektronických
dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom
E-služba - výpis z registra trestov
Ako zistiť typ operačného systému
Navigácia po titulnej stránke slovensko.sk
Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia
Portál otvorených dát: prideľovanie roly na zverejňovane datasetov

 Operačný projekt Efektívna
verejná správa štartuje nové
Reformné projekty
 Aktivácia schránok
právnických osôb
nezapísaných v obchodnom
registri

Oddelenie redakcie kontinuálne vypracováva otázky, požiadavky a podnety od občanov prostredníctvom e-mailovej adresy
redakcia@nases.gov.sk a v spolupráci s kontaktným centrom.

Vypracoval Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk
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Nový vizuál elektronických schránok
S cieľom čo možno najviac zjednodušiť elektronickú komunikáciu so štátom prešiel design elektronických schránok výraznými
zmenami.
Výsledky online prieskumu verejnej mienky najprv identifikovali oblasti, na ktorých zdokonalení bolo potrebné zapracovať.
Spätnú väzbu prinieslo aj pripomienkovanie už nových vizuálov elektronickej schránky širokou verejnosťou, ktoré obsahovalo 63
pripomienok na posúdenie. Návrh nového designu elektronických schránok počíta s prívetivejším designom, ktorý zabezpečí
zahrnutie potrebných grafických a technických vylepšení.

Elektronická schránka – Prijaté správy
Nová podoba elektronickej schránky bude mať nový farebný koncept a bude vyzerať viac ako bežný e-mail.

Vylepšenia, ktoré prinesie nový design elektronických schránok v prvej fáze nasadenia:











zjednotenie a zjednodušenie výberu a listovania v zozname správ,
nastavenie počtu zobrazovaných správ podľa vlastných preferencií (zvýraznené v náhľade),
zvýraznenie možnosti odhlásenia sa zo schránky (zvýraznené v náhľade),
zvýraznenie označenia neprečítaných správ v schránke,
sprístupnenie všetkých žiadostí na jednom mieste,
zjednodušenie nastavenia notifikácií,
čitateľnejšie zobrazovanie údajov v doručenke,
možnosť spustiť si sprievodcu schránkou (jednoduché vysvetlenie o čom je schránka, popisuje možnosti nastavenia
schránky a pod.),
možnosť využiť skúsenosti z prostredia práce s e-mailom, ktorého designu sa prehľadnejší a jednoduchší vizuál schránky
približuje.
Vypracoval Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk

