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Aktuálne informácie a zmeny v mesiaci jún
Elektronickým čipom na doterajších dokladoch sa končí
certifikácia
Ministerstvo vnútra SR informuje, že od 21. júna 2021 začne vydávať občianske preukazy a povolenia na
pobyt cudzinca s novými elektronickými čipmi.
Certifikácia pre používanie doterajších dokladov na vytváranie kvalifikovaných elektronických podpisov
s certifikátmi vydanými do 25. júna 2021 platí do konca roka 2022. Vyššie uvedené sa preto týka hlavne
držiteľov občianskych preukazov, ktorí ešte nemajú nahratý kvalifikovaný certifikát pre elektronické
podpisy. Prihlasovanie sa na portál slovensko.sk, do e-schránok a na špecializované portály ostáva plne
funkčné.
Viac informácií nájdete v súvisiacom ozname...

Máte už na eID certifikát
k elektronickému podpisu?
Zistiť stav certifikátov k elektronickému podpisu a ich
V priebehu februára 2021 bola v prostredí e-schránok sprístupnená nová funkcia určená pre menšie
bezplatné vydanie viete vybaviť do pár minút bezplatne
inštitúcie (napr. obce, školy).
a online cez aplikáciu k prihlasovaniu. Viac informácií
nájdete
v súvisiacom
ozname...
Funkcia poskytuje
možnosť
vytvoriť a vytlačiť listinný rovnopis úradného rozhodnutia priamo z e-schránky
inštitúcie
v prípade, že adresát nemá schránku aktivovanú na doručovanie. Viac informácií nájdete v súvisiacom
ozname...

Ak ste orgánom verejnej moci,
neprehliadnite dôležité oznamy

Inštitúcie majú na portáli slovensko.sk k dispozícii
doplňujúce informácie, ktoré sa im zobrazia po
prihlásení sa v mene orgánu verejnej moci na úvodnej
stránke portálu slovensko.sk.
Záložka „Inštitúcie“ obsahuje dôležité informácie
o aktuálnych zmenách dotýkajúcich sa úradov, inštitúcií
či iných orgánov verejnej moci.

Nový spôsob preclievania
zásielok zo zahraničia
Objednávate si tovar z e-shopov mimo EÚ? Finančná
správa bude od vás vyžadovať aj kvalifikovaný
elektronický podpis. Viac informácií zistíte v súvisiacom
ozname...

Nezabudnite na platnosť
cestovných dokladov
Blížiace sa leto láka k návšteve zahraničia. Ako
je to s dokladmi, ak fungovali klientske centrá
v obmedzenom režime?
Občianske preukazy, ktorým v čase pandémie
uplynula platnosť, je napriek tomu možné
používať na preukazovanie totožnosti. Ak však
chcete cestovať za hranice štátu, je potrebné si
vybaviť nový občiansky preukaz.
KDE:

Na ktoromkoľvek oddelení
dokladov.

KEDY:

Oddelenia dokladov už pracujú
v štandardnom režime.

KOĽKO:

Výmena občianskeho preukazu
z dôvodu skončenia jeho
platnosti je oslobodená od
správneho poplatku.

Nový zákon proti byrokracii
Vláda schválila návrh novely tzv. zákona proti
byrokracii. Novela prináša tretiu, doteraz najväčšiu,
vlnu odbúrania zbytočnej administratívnej záťaže.
Medzi okruhy dokumentov, ktoré už nebude
v budúcnosti potrebné predkladať v listinnej podobe,
patrí napríklad kópia rodného listu, potvrdenie
o pobyte, potvrdenie o pridelení IČO a pod. Ďalšie
okruhy nájdete v súvisiacej tlačovej správe...

Informácie k cestovným pasom nájdete
v súvisiacej životnej situácii...
Ďalšie informácie:
•
•
•
•

Občiansky preukaz
Vybavujem občiansky preukaz elektronicky
Vybavujem občiansky preukaz osobne
(rezervácia termínu na úrade)
Cestovný COVID semafor

Overte si platnosť kvalifikovaného certifikátu
pre elektronický podpis
Aplikácia na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu na portáli slovensko.sk umožňuje
podpisovať aj v prípade, ak bol kvalifikovaný certifikát zrušený.
Výrazne preto odporúčame, aby ste si po podpísaní podania/dokumentu platnosť kvalifikovaného
certifikátu pred odoslaním overili cez funkciu e-schránky. Viac informácií nájdete v súvisiacom ozname...
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