
     

  

   

  

  

  

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Newsletter 
Aktuálne informácie a zmeny v mesiaci marec 

 Elektronické daňové priznanie 
Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie je aj tento rok vhodné uprednostniť elektronickú komunikáciu 
s daňovým úradom pred osobnou návštevou. 

Finančná správa SR však vychádza v ústrety občanom, ktorí pre koronakrízu potrebujú odklad zaplatenia dane 
alebo uhradiť daň v splátkach. Viac informácií nájdete v súvisiacom ozname... 

 

Ústredné kontaktné centrum 

+421 2 35 803 083, kontaktný formulár 

Odbor informačného obsahu, 2021 

 

Elektronické sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov 
Povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického 
formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej 
republiky do 31. marca 2021.  

K vyplneniu formulára vám stačí 15 minút a eID 
alebo rodné číslo.  

Viac informácií nájdete v súvisiacom ozname... 

  Doložka o autorizácii listinného 

         rovnopisu 
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... 

PomahameKulture.sk 
Ministerstvo kultúry SR ponúka finančnú pomoc pre 
vybrané subjekty dlhodobo pôsobiace v kultúrno-
kreatívnom priemysle. 

Od 1. marca 2021 je možné žiadať o dotáciu až do výšky 
50 tisíc eur. Viac informácií nájdete v súvisiacom 
ozname... 

 

 

Prvá pomoc ++ 
Vyššia finančná dotácia je určená pre širší okruh 
zamestnávateľov, zamestnancov  a živnostníkov.  

Záujemcovia o dotáciu môžu posielať žiadosti a výkazy 
za mesiac január a február. 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 predstavíme 
všetky dôležité aspekty práce s portálom slovensko.sk. 

Jednotlivé témy nájdete v sekcii „Oznamy“ na úvodnej stránke slovensko.sk alebo v archíve oznamov. 

• Dozviem sa o novej správe aj bez prihlásenia do e-schránky? 

• Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie? 

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_bezpecne-a-pohodlne-danove-pri
https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_scitanie-obyvatelov-domov-a-b
https://www.slovensko.sk
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_dolozka-o-autorizacii-listinne
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_ministerstvo-kultury-spusta-po
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_ministerstvo-kultury-spusta-po
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_doplnena-prva-pomoc
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_doplnena-prva-pomoc
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/_dozviem-sa-o-novej-sprave-aj-b
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_na-co-sluzi-aktivacia-elektron
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