Newsletter
August 2019
Aktuálne informácie a zmeny týkajúce sa portálu slovensko.sk

NASES poskytuje ďalšie dôveryhodné služby
Od 1. augusta 2019 sa Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby stala organizáciou oprávnenou na
poskytovanie ďalších kvalifikovaných dôveryhodných služieb.
Všetky platne uzatvorené Zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb a všetky zaslané žiadosti o ich
poskytovanie prechádzajú z Národného bezpečnostného úradu SR na Národnú agentúru pre sieťové a elektronické
služby.
Nesúhlas s postúpením zmluvy alebo žiadosti novému poskytovateľovi je potrebné vyjadriť elektronicky na e-mailovú
adresu podatelna@nbu.gov.sk. Viac informácií...

Nezabudnite si do registra doplniť
údaje o štatutároch
1. júna 2020 prebehne povinná aktivácia e-schránok
právnických osôb (PO) nezapísaných v OR SR. Uvedené PO by
mali mať do tohto dátumu správne zapísané všetky povinné
údaje v zdrojovom registri, inak budú čeliť problémom.
Následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch PO
môže byť napríklad nemožnosť prihlásiť sa do e-schránky
a následné zmeškanie zákonných lehôt rozhodnutí, o ktorých
doručení sa štatutár nedozvie. Viac informácií...

Aktuálna verzia aplikácie pre elektronický podpis
Odporúčame používateľom operačného systému MS Windows, aby si aktualizovali balík klientskych aplikácií
D.Suite/eIDAS na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).
Verziu 1.0.18 balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS pre MS Windows nájdete v sekcii „Na stiahnutie“ na portáli
slovensko.sk.
Zaktualizované boli aj iné aplikácie pre KEP (určené len pre špeciálne použitie), ktoré sú dostupné v sekcii „Informácie
pre integrátorov aplikácií pre KEP“.
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Alternatívny autentifikátor už aj
pre advokátov
O alternatívny autentifikátor môžu od 1. augusta 2019
požiadať aj advokáti, hosťujúci euroadvokáti alebo domáci
euroadvokáti, ktorí nie sú držiteľmi úradného
autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo
dokladu o pobyte s čipom).
Alternatívny autentifikátor umožňuje dotknutým osobám bez
slovenského občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte
prístup do e-schránky.
Viac informácií o procese vybavenia alternatívneho
autentifikátora nájdete v životnej situácii Ako si vybaviť
alternatívny autentifikátor...

Hromadné zmazanie a presúvanie správ
Zmazanie alebo presunutie väčšieho množstva správ bez zdĺhavého prechádzania zoznamu všetkých správ
v e-schránke je po novom oveľa jednoduchšie vďaka špecifikácii kritérií.
Postup nájdete vo vysvetľujúcom článku na portáli slovensko.sk...

Plán technických odstávok
Pokiaľ si nechávate realizovanie e-služieb na poslednú chvíľu,
môže sa vám stať, že natrafíte na odstávku systému.
V prípade, že portál slovensko.sk čaká odstávka e-služieb,
používateľov o tom oboznamujeme vopred prostredníctvom
oznamov.
Prehľadné informácie o nadchádzajúcich ako aj o zrealizovaných
odstávkach na ústrednom portáli nájdete aj v celkovom prehľade...

Kontrola elektronickej komunikácie úradov s občanmi
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu začal s rozsiahlymi kontrolami v oblasti dodržiavania
zákona o e-Governmente. Kontroly zistili mnohé nedostatky a porušenia dodržiavania zákona. Viac...
„Elektronická komunikácia štátu vo vzťahu k občanom a podnikateľom je v platnosti už takmer tri roky, no i napriek
tomu sa nájdu úrady, ktoré obľubujú žlté lístky alebo dochádza k nesprávnemu spôsobu doručovania“, hovorí Richard
Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.
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