
     

  

   

  

  

  

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Newsletter 

r 
Aktuálne informácie a zmeny v mesiaci apríl 

Ústredné kontaktné centrum 

+421 2 35 803 083, kontaktný formulár 

Odbor informačného obsahu, 2021 

 

Spravodlivý prístup k ultra 

rýchlemu internetu  
Pripojenie k ultra rýchlemu širokopásmovému 
internetu majú mať do roku 2030 všetky 
slovenské domácnosti.  

Tzv. národný broadbandový plán predložila 
ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Veronika Remišová: „V čase 
platnosti prísnych protipandemických opatrení 
sa veľká časť našej komunikácie a aktivít 
presunula do online priestoru.“  

Viac informácií nájdete v súvisiacej tlačovej 
správe... 

 

  Využívanie zahraničných  

       e-služieb je dostupnejšie 
Cieľom iniciatívy je odstránenie cezhraničných bariér  

a zabezpečenie rozvoja digitalizácie komunikácie v rámci EÚ. 

Využívanie zahraničných e-služieb krajín EÚ 

Držitelia slovenského občianskeho preukazu s elektronickým 
čipom alebo slovenského dokladu o pobyte cudzinca s čipom 
môžu využívať aj e-služby verejného sektora iných členských 
štátov EÚ. Viac informácií nájdete v súvisiacom ozname... 

Využívanie slovenských e-služieb zahraničnými 

používateľmi 

Využívanie e-služieb na portáli slovensko.sk pre zahraničných 
používateľov je podmienené zahraničným prihlasovacím 
prostriedkom vydaným v niektorej z krajín EÚ. Viac informácií 
nájdete v súvisiacom ozname... 

 

 

 

 

 

 

V priebehu februára 2021 bola v prostredí e-schránok 
sprístupnená nová funkcia určená pre menšie inštitúcie (napr. 
obce, školy). 

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... 

Obmedzte osobnú návštevu 
Väčšinu úradných záležitostí je už dnes možné vybaviť 
elektronicky prostredníctvom na to uspôsobených  
e-služieb.  

Ak potrebujete pomoc v začiatkoch elektronickej 
komunikácie s úradmi, využite informácie na portáli 
slovensko.sk v sekcii „Ako začať“ alebo „Pomoc“.  

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku... 

 

2% z podielu zaplatenej dane 
Návštevu pošty či daňového úradu prispôsobte 
hygienickým nariadeniam a aktuálnym otváracím 
hodinám. 

Aktuálne informácie nájdete na stránkach subjektu, 
ktorý sa rozhodnete pre tento účel navštíviť, prípadne 
sa vopred informujte na infolinke. 

• Kontakty na daňové úrady 

• Slovenská pošta 

Ako poukázať 2% alebo 3% z podielu zaplatenej dane... 

 

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. 

• Problém so správou môžete nahlásiť priamo z e-schránky 

• Môžem si správy z elektronickej schránky preposlať na e-mail? 

• Ako vyhľadať elektronickú službu na portáli slovensko.sk? 
 

https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-predstavila-narodny-plan-pristup-k-ultra-rychlemu-internetu-maju-mat-do-roku-2030-vsetky-domacnosti/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-predstavila-narodny-plan-pristup-k-ultra-rychlemu-internetu-maju-mat-do-roku-2030-vsetky-domacnosti/index.html
https://www.slovensko.sk
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_vyuzivanie-e-sluzieb-zahranicn
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_e-sluzby-slovensko-sk-mozu-vyu
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_e-sluzby-slovensko-sk-mozu-vyu
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_dolozka-o-autorizacii-listinne
https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat
https://www.slovensko.sk/sk/pomoc
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_vyhladavanie-elektronickej-slu
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady
https://www.posta.sk/sluzby/preventivne-ochranne-opatrenia-slovenskej-posty
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/
https://www.nases.gov.sk
https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/zoznam
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_problem-so-spravou-mozete-nahl
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_mozem-si-spravy-z-elektronicke
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_vyhladavanie-elektronickej-slu
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