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Aktuálne informácie a zmeny v mesiaci máj
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 predstavíme všetky dôležité aspekty
práce s portálom slovensko.sk.
Jednotlivé témy nájdete v sekcii „Oznamy“ na úvodnej stránke
slovensko.sk alebo v archíve oznamov.
•
•
•
•
•

Platba kartou za správne a súdne poplatky
Udelenie prístupu do e-schránky prináša benefity
Výhody elektronického udelenia oprávnenia k e-schránke
Ako si môžem sprehľadniť e-schránku?
Ako podpísať jedno podanie viacerými osobami?

Ukončenie platnosti certifikácie
čipových kariet Siemens
Upozorňujeme majiteľov čipových kariet* na rušenie kvalifikovaných certifikátov vydaných Slovenskou
národnou certifikačnou autoritou. Ukončenie platnosti certifikátov prebehne ku koncu roku 2021.
Majiteľom čipových kariet *Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 preto odporúčame, aby si v dostatočnom
predstihu opätovne zabezpečili vydanie kvalifikovaných certifikátov. Viac informácií nájdete v súvisiacom
ozname na portáli slovensko.sk...

MV SR upozorňuje na podvodné
prevody peňazí

Aktuálne informácie

Postupné uvoľňovanie opatrení a blížiaca sa
dovolenková sezóna prinášajú množstvo
Policajný zbor upozorňuje verejnosť na podvodné
otáznikov.
prevody peňazí, tzv. „CEO podvody“.
V priebehu februára 2021 bola v prostredí e-schránok sprístupnená nová funkcia určená pre menšie
• Informácie o cestovaní a návštevách
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z e-schránky
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Upozornenie
s odporúčaniami,
ako saaktivovanú
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• Aktuálne
opatrenia
a nariadenia
na
webovom sídle Ministerstva vnútra SR...
ozname...
v súvislosti s pandémiou COVID-19

Prečo mi úrady zasielajú listy,
aj keď mám e-schránku
aktivovanú na doručovanie?
Výhodou e-schránky aktivovanej na doručovanie je
možnosť prijímať úradné dokumenty od inštitúcií
elektronicky.
Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente však obsahuje
aj výnimky zo všeobecnej povinnosti orgánov verejnej
moci komunikovať elektronicky. Výnimky nájdete
v článku na portáli slovensko.sk...
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