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Návrhy nových e-formulárov k zaručenej konverzii
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zverejnil návrhy nových formulárov
osvedčovacích doložiek pre zaručenú konverziu a záznamov o zaručenej konverzii podľa vyhlášky o zaručenej
konverzii.
Účelom zverejnenia návrhov nových formulárov je ich implementácia do informačných systémov konkrétnych
oprávnených osôb do 31. decembra 2019. Viac informácii...
Návrhy nových formulárov

Rýchle preposlanie elektronického
dokumentu
Preposlanie elektronického úradného dokumentu inému úradu
v rovnakej, teda elektronickej podobe, je možné spraviť
prostredníctvom kopírovacej funkcie.
Od 11. júla 2019 nájdete vo svojej e-schránke funkciu na rýchle
skopírovanie doručeného dokumentu a jeho následné priloženie k
inej správe.
Viac o kopírovaní preposielaných dokumentov...

Novela zákona o e-Governmente
19. júna 2019 Národná rada SR schválila novelu zákona o e-Governmente, ktorá nadobudne účinnosť už 1. augusta
tohto roku.
V novele je spomenuté napríklad zriaďovanie e-schránok občanom Slovenskej republiky mladším ako 18 rokov.
Cieľom tejto úpravy je, aby mladí občania nadobudli prax s vybavovaním základných životných situácií vrátane
interakcie s verejnou správou. Ďalšie zmeny nájdete v prehľadnom zhrnutí na portáli slovensko.sk...
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Zmena korešpondenčnej adresy
V súvislosti s prechodom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) pod ÚPVII bola pre účely
zasielania listinných žiadostí zmenená aj korešpondenčná adresa.
UPOZORNENIE:
Listinné žiadosti doručované na pôvodnú adresu sú od 1. júla 2019 odosielateľom automaticky vrátené ako
nedoručiteľné.
Správnu korešpondenčnú adresu spolu s ďalšími informáciami nájdete v súvisiacom článku na portáli slovensko.sk...

Nezabudnite si do registra doplniť údaje o štatutároch
1. júna 2020 prebehne povinná aktivácia e-schránok právnických osôb nezapísaných v Obchodnom registri SR.
Uvedené právnické osoby preto musia mať do tohto dátumu správne zapísané všetky povinné údaje v Obchodnom
registri SR.
Následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch právnických osôb môže byť napríklad nemožnosť prihlásiť sa
do e-schránky, márne uplynutia úložných lehôt v takýchto nedostupných e-schránkach alebo premeškanie zákonných
lehôt v doručených rozhodnutiach. Viac informácií...

SMS a e-maily, ktoré sa vás už
netýkajú
Ak vám notifikácie obsahujúce informácie o činnosti v eschránkach, do ktorých už nemáte prístup, nezrušil ich
majiteľ alebo ním poverená osoba, môžete kontaktovať
priamo NASES.
Postup ako si nechať zrušiť zasielanie takýchto notifikácií
nájdete na portáli slovensko.sk...

Zmizne ďalších 11 výpisov
a potvrdení
Projekt STOP BYROKRACII rozširuje zoznam dokumentov,
ktoré od vás úrady už nebudú požadovať.
Jedným takým dokumentom je napríklad potvrdenie
o návšteve školy, ktorých sa ročne vydá viac než 1,2 milióna.
Viac informácií nájdete v súvisiacej tlačovej správe...

KONTAKTY:
Informačný obsah portálu slovensko.sk
redakcia@nases.gov.sk
Otázky týkajúce sa e-schránok a e-služieb
+421 2 35 803 083, kontaktný formulár

INFORMÁCIE O EUROFONDOCH NA JEDNOM
MIESTE
ÚPVII spustilo informačnú platformu, ktorá zahŕňa všetky
užitočné informácie týkajúce sa eurofondov.
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