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Aktuálne informácie a zmeny v mesiaci júl
Ako preposlať elektronickú
správu inému úradu?
Elektronické rozhodnutie alebo inú správu či
dokument, ktoré vám prišli do e-schránky,
zbytočne netlačte.
Takto vytlačené elektronické rozhodnutia nie je
možné použiť na právne účely. Ak ich od vás
vyžaduje iný úrad, jednoducho mu ich prepošlite
podobne ako e-mail.
Viac informácií nájdete v súvisiacom ozname...

Elektronizácia v kocke
S cieľom zjednodušenia základných informácií
potrebných pre úspešnú komunikáciu so štátom
v online
priestore
pre
vás
pravidelne
pripravujeme cyklus tém, prostredníctvom
ktorých vám postupne predstavujeme dôležité
aspekty práce s portálom slovensko.sk.
Jednotlivé témy nájdete v sekcii „Oznamy“ na
úvodnej stránke slovensko.sk alebo v pravom
paneli „Aktuálne témy“.
•
•

Čo je to „Životná situácia" na portáli
slovensko.sk?
Informácie pre zahraničných používateľov
ÚPVS

Chystáte sa osobne na úrad?
Rezervujte si termín online
Doposiaľ bolo možné si elektronicky zarezervovať
konkrétny termín a čas osobnej návštevy len na
dopravných inšpektorátoch, od mája je možné túto
službu využívať aj v prípade návštev katastrov
a oddelení dokladov.
Viac informácií nájdete v súvisiacom ozname...

Digitálny COVID preukaz
si už môžete nahrať do
aplikácie GreenPass
Od 30. júna 2021 si do mobilného
telefónu môžete stiahnuť aplikáciu
GreenPass, do ktorej sa dá uložiť
potvrdenie o vakcinácii, o vykonaní
PCR/Ag testu alebo o prekonaní
ochorenia COVID-19.
Viac informácií o možnosti stiahnutia si
aplikácie alebo o získaní digitálneho
COVID preukazu nájdete na webovom
sídle korona.gov.sk.
•

Návod ako získať Digitálny
COVID preukaz EÚ a nahrať si
potvrdenie do aplikácie
GreenPass

Začali platiť nové e-commerce pravidlá
1. júla 2021 informovala Finančná správa SR na svojom oficiálnom webovom sídle
o nových pravidlách preclievania.
Pri tovare zakúpenom mimo EÚ je po novom potrebné vyplniť elektronické colné vyhlásenie
a podpísať ho kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V prípade, ak nemáte nahratý
platný certifikát potrebný k podpisovaniu a disponujete starším občianskym preukazom, certifikát
vám Ministerstvo vnútra SR vydá už len na nový doklad. Elektronickým čipom na doterajších
dokladoch sa totiž skončila certifikácia.
Viac informácií o postupe vybavenia občianskeho preukazu nájdete v súvisiacom článku...
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