Newsletter
Aktuálne informácie a zmeny pre mesiac apríl
Darujte 2 % zodpovedne
Pokiaľ ste sa rozhodli darovať 2 % podielu
zaplatenej dane a daňové priznanie za vás
vykonal zamestnávateľ, budete musieť
osobne navštíviť poštu alebo daňový úrad.
Návštevu
prispôsobte
hygienickým
nariadeniam a novým otváracím hodinám.
Aktuálne informácie nájdete na stránkach
subjektu, ktorý sa rozhodnete pre tento účel
navštíviť, prípadne sa vopred informujte na
infolinke.
•
•

Kontakty na daňové úrady
Slovenská pošta

Ako poukázať 2% z podielu dane

Koronavírus - opatrenia
Aktuálne informácie prehľadne na jednom
mieste ponúka webová stránka korona.gov.sk
Stránka zoskupuje informácie mnohých
inštitúcií v súvislosti s cestovaním, prevenciou,
poskytovaním pomoci, ale napríklad aj
najčastejšie otázky a odpovede, dôležité
kontakty a štatistiky.
Prvú pomoc opatrení pre podnikateľov nájdete
aj na portáli ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny pomahameludom.sk

Problémy so schránkou
môže vyriešiť premazanie
pamäte
Zahltená pamäť internetového prehliadača
Google Chrome môže spôsobovať problém
s prihlasovaním sa alebo s potvrdením
notifikácie o doručení.
Vymažte si pamäť prehliadača Google Chrome
alebo zmeňte internetový prehliadač.
Postup nájdete na portáli slovensko.sk

Elektronická komunikácia je teraz na prvom mieste
Mnohé úrady prešli v záujme obmedzenia osobného kontaktu do tzv. online komunikácie.
Pokiaľ potrebujete nutne vybaviť vyplácanie ošetrovného, zaevidovať sa na úrade práce či informovať
sa o povinnostiach vyplývajúcich z vybavovania ,,pandemickej práceneschopnosti´´, aktuálne
informácie nájdete najmä na stránkach jednotlivých zastrešujúcich rezortov.
Mnohé inštitúcie v tomto čase zriadili aj špeciálne info linky, prispôsobili návštevné hodiny a na svojich
stránkach zodpovedali najčastejšie dopytované otázky.
•
•
•
•
•

Sociálna poisťovňa
Finančná správa SR
Slovenská pošta
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

IT FIRMY POMÁHAJÚ
Mimoriadna situácia spojila mnohé firmy, ktoré
dobrovoľne poskytujú svoju pomoc zadarmo.
Medzi ponukami nájdete pomoc zameranú na
výučbu z domova, pomoc znevýhodneným žiakom,
bezpečnostnú podporu realizácie práce z domu,
účtovníctvo z mobilu, predaj rúšok či aplikácie
uľahčujúce priebeh poskytovania lekárskej pomoci.
Ponuky na mieru a ďalšie informácie nájdete v
PREHĽADE

Elektronické služby nahradia osobný kontakt
Obmedzením osobného kontaktu chránime seba aj pracovníkov na pobočkách. Vedeli ste, že vybaviť
z pohodlia domova môžete nie len nový občiansky preukaz, ale aj elektronický podpis?
•
•

Potrebujem nový občiansky preukaz alebo elektronický podpis bez návštevy úradov.
Mám záujem o elektronickú komunikáciu so štátom.

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