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Aktuálne informácie a zmeny pre mesiac jún
Aktivácia e-schránok
na doručovanie

r

Aktivácia prebehne vo viacerých fázach.
Ak patríte medzi právnické osoby nezapísané
v OR SR, ktorým má byť od 1. júna 2020
postupne aktivovaná e-schránka na
doručovanie zo zákona, prejdite si
harmonogram jednotlivých fáz aktivácie
podľa právnej formy. Viac informácií...

Korona.gov.sk
Dôležité informácie k odvodom, daniam či pandemickému OČR nájdete na jednom mieste.
Stránka korona.gov.sk zhromažďuje všetky dôležité tlačové správy rezortov, aby občanom neušli
žiadne zmeny v postupoch, ktoré sa menia s vyvíjajúcou sa situáciou okolo šírenia COVID-19.
Usmernenia jednotlivých úradov nájdete v sekcii „Tlačové správy“...

Mnoho Slovákov žijúcich v zahraničí stále nevie, že môžu
opätovne získať slovenský občiansky preukaz
Nový zákon o občianskych preukazoch priniesol ku koncu roku 2019 aj nárok na občiansky preukaz
slovenským občanom s trvalým pobytom za hranicami.
V občianskom preukaze oddelenie dokladov uvedie skratku štátu a adresu pobytu v zahraničí. Okrem
pasu tak budete môcť ako doklad totožnosti opäť využívať slovenský občiansky preukaz.
Viac informácií...

Vďaka RSS už neprehliadnete
novinky na slovensko.sk
Aktuálny prehľad o novinkách publikovaných na
portáli slovensko.sk môžete odoberať automaticky
cez RSS kanál.
Návod a spôsoby odberu nájdete v článku na
slovensko.sk...

Som nový používateľ
e-schránok
•
•
•
•

Ako začať používať e-schránku
Potrebujem pomoc
Návody a video návody
Najčastejšie otázky a odpovede

Ako oprávnim niekoho
na prácu s mojou
e-schránkou?
Mnoho štatutárov zabúda na fakt, že štát s nimi
môže komunikovať elektronicky aj v čase ich
neprítomnosti, či už sú na dovolenke, doma
s horúčkou alebo si práve vybavujú nový
občiansky preukaz.
Oprávniť dôveryhodnú osobu na prácu
a disponovanie s e-schránkou nie je zložité.
Môžete tak spraviť priamo v nastaveniach
e-schránky alebo zaslaním listinnej žiadosti.
Viac informácií o postupe...
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V zmysle zákona o e-Governmente sa považuje
rozhodnutie do vlastných rúk za doručené aj v
prípade, ak ho adresát v úložnej lehote
neprevezme.

