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Aktuálne informácie a zmeny pre mesiac február

Sprehľadnite si svoju elektronickú schránku
Či už máte schránku plnú, neprehľadnú alebo si ju zabúdate v správnom čase pozrieť, ponúkame vám
vylepšenie, ktoré pocítite ihneď.
Postupy vrátane jednoduchých video návodov nájdete v článku na portáli slovensko.sk...

Aktivácia e-schránok právnických osôb nezapísaných v OR SR
Proces aktivácie e-schránok na doručovanie tých PO, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú e-schránku
a nie sú zapísané v OR SR, sa začne 1. júna 2020.
Nezabudnite si preto do registra doplniť údaje o štatutároch. V opačnom prípade sa vám môže stať, že
nebudete mať možnosť prihlásiť sa do e-schránky a zmeškáte zákonné lehoty v doručených
rozhodnutiach. Viac informácií nájdete v článku na portáli slovensko.sk...

Parlamentné voľby 2020

Hlasovací preukaz

Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia
už v sobotu 29. februára 2020.

Hlasovací preukaz je možné vybaviť už len osobne.
Požiadať oň môžete najneskôr posledný pracovný deň
pred voľbami, 28. februára 2020.

•

Informácie o voľbách na Slovensku

Právo voliť do NR SR má slovenský občan,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov.

Slovenskí občania, ktorí sa nebudú v čase parlamentných
volieb zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu
stále využiť hlasovací preukaz.
Viac informácií nájdete na portáli slovensko.sk...

Do kedy je možné cestovať do
Veľkej Británie bez pasu?
31. januára 2020 Veľká Británia oficiálne vystúpila
z EÚ.
Počas prechodného obdobia je však do Anglicka stále
možné cestovať aj na občiansky preukaz.
Prechodné obdobie potrvá do konca decembra
a poskytuje ľuďom dostatočný čas na prispôsobenie sa
zmenám, ktoré budú realitou v roku 2021. Viac
informácií o BREXITE...

Služby slovensko.sk už môžu využívať občania siedmych
krajín EÚ
Občania Nemecka, Talianska, Estónska, Chorvátska, Luxemburska, Španielska a Belgicka už môžu
využívať služby portálu slovensko.sk
Umožňuje to nariadenie eIDAS, ktorého cieľom je odstrániť cezhraničné bariéry a zabezpečiť rozvoj
digitalizácie komunikácie v rámci celej Európskej únie. Viac informácií nájdete v tlačovej správe NASES...
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