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Aktuálne informácie a zmeny v mesiaci február
Poskytovateľom sociálnych služieb
boli v januári schránky aktivované
na doručovanie
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR (MIRRI) im zriadilo a aktivovalo e-schránky, aby mohli
pružnejšie reagovať na jednotlivé schémy pomoci aj
v súvislosti s COVID-19.
Schránky boli zriadené a aktivované v zmysle požiadavky
Ministerstva práce, sociálny vecí a rodiny SR, v súlade so zákonom
o e-Governmente a s uznesením vlády SR.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe MIRRI...

19 okruhov potvrdení, ktoré
úrady už nebudú požadovať
Menej byrokracie a „papierovačiek“ prinesú dve právne
normy, ktoré predstavila vicepremiérka Veronika Remišová.
Prvou zmenou je novela zákona proti byrokracii, ktorá ruší
v listinnej forme až 19 okruhov výpisov a potvrdení.

Technická podpora
V sekcii „Pomoc“ nájdete
nové obrázkové postupy pri
problémoch s prihlasovaním či
neúspešným podpisovaním.

Druhou právnou normou je zákon o údajoch, ktorý má priniesť
systematický prístup štátu k nakladaniu s údajmi evidovanými
v informačných systémoch verejnej správy.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe MIRRI...

Aktuálny režim pracovísk
Ministerstva vnútra SR
V záujme ochrany zdravia úradníkov fungujú aj klientske
centrá v obmedzenom režime a pokiaľ občan môže, mal by
uprednostniť elektronickú službu pred osobnou návštevou.
Prehľad stránkových hodín a úkonov, ktoré je možné v čase
zákazu vychádzania vybaviť osobne nájdete v článku na
základe informácií z ministerstva vnútra...

Elektronizácia v kocke
S cieľom zjednodušenia základných informácií potrebných pre úspešnú komunikáciu so štátom v online
priestore, sme si pre vás pripravili cyklus tém, prostredníctvom ktorých vám postupne predstavíme všetky
dôležité aspekty práce s portálom slovensko.sk.
Jednotlivé témy nájdete v sekcii „Oznamy“ na úvodnej stránke slovensko.sk alebo v archíve.
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Prečo s úradmi komunikovať elektronicky?
Aký je rozdiel medzi e-mailom a e-schránkou?
Čo potrebujete na prácu s e-schránkou?
Prečo je dobré mať bezpečnostný osobný kód aj kvalifikovaný elektronický podpis?

Finančná pomoc v čase pandémie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadilo v priebehu roku 2020 stránku zhromažďujúcu všetky
potrebné informácie pre prípad potreby finančnej pomoci v čase neustále sa meniacich opatrení.
Všetky informácie o finančných dotáciách nájdete na stránke pomahameludom.sk alebo na stránke
korona.gov.sk.
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