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 Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

 

Kancelária prezidenta SR 
Národná rada SR 
Úrad vlády SR 
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR 
Ministerstvo financií SR 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Ministerstvo kultúry SR 
Ministerstvo obrany SR 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Ministerstvo spravodlivosti SR 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Ministerstvo vnútra SR 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR 
Ministerstvo zdravotníctva SR 
Ministerstvo životného prostredia SR 
 
Národný bezpečnostný úrad 
Protimonopolný úrad SR 
Správa štátnych hmotných rezerv SR 
Štatistický úrad SR 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
Katastrálny portál 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
SR 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 Iné inštitúcie štátnej správy
 Kancelária verejného ochrancu práv 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
Fond národného majetku SR 
Implementačná agentúra Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Najvyšší kontrolný úrad SR 
Národný inšpektorát práce 
Štátna veterinárna a potravinová správa SR 
Slovenská obchodná inšpekcia 
Slovenský metrologický ústav 
Slovenský ústav technickej normalizácie 

Ú
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http://www.prezident.sk/
http://www.nrsr.sk/web/
http://www.vlada.gov.sk/
http://www.telecom.gov.sk/
http://www.finance.gov.sk/
http://www.economy.gov.sk/
http://www.culture.gov.sk/
http://www.mod.gov.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.justice.gov.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.mzv.sk/
http://www.health.gov.sk/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.nbusr.sk/
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.reserves.gov.sk/
http://portal.statistics.sk/
http://www.skgeodesy.sk/
http://www.katasterportal.sk/
http://www.unms.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.vop.gov.sk/
http://www.snslp.sk/
http://www.natfund.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
http://www.nku.gov.sk/
http://www.safework.gov.sk/
http://www.svps.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp
http://www.soi.sk/
http://www.smu.sk/
http://www.sutn.sk/


Úrad na ochranu osobných údajov SR 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí  
Úrad pre verejné obstarávanie 
Úrad priemyselného vlastníctva SR

 Úrady samosprávnych krajov

 

Banskobystrický samosprávny kraj 
Bratislavský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj

 Magistráty a miestne úrady

 

Magistrát mesta Banská Bystrica 
Magistrát mesta Bratislava 
Magistrát mesta Košíc  
Magistrát mesta Nitra 
Magistrát mesta Prešov 
Magistrát mesta Trenčín 
Magistrát mesta Trnava 
Magistrát mesta Žilina

 Súdy

 

Najvyšší súd 
Ústavný súd 
Združenie sudcov Slovenska  
Zoznam súdov 
Súdna rada SR 
Generálna prokuratúra SR

 Profesijné združenia a komory

 

Slovenská advokátska komora 
Slovenská komora audítorov 
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 
Slovenská komora daňových poradcov 
Súdni exekútori SR 
Slovenská komora exekútorov 
Slovenská kancelária poisťovateľov 
Slovenská obchodná a priemyselná komora 
Slovenská živnostenská komora 
Slovenský zväz bytových družstiev 
Združenie miest a obcí Slovenska

 Vzdelávacie inštitúcie

 

Justičná akadémia 
Bratislavská vysoká škola práva 
Slovenská knižnica 
Slovenská akadémia vied 
Ústav informácií a prognóz školstva

  Daňové úrady
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http://www.dataprotection.gov.sk/
http://www.urso.gov.sk/
http://www.uszz.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.indprop.gov.sk/
http://www.vucbb.sk/
http://www.region-bsk.sk/
http://www.vucke.sk/apir/sk/Stranky/default.aspx
http://www.unsk.sk/
http://www.vucpo.sk/
http://www.tsk.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.zask.sk/
http://www.banskabystrica.sk/
http://www.bratislava.sk/
http://www.kosice.sk/
http://www.nitra.sk/
http://www.presov.sk/portal/
http://www.trencin.sk/mesto
http://www.trnava.sk/sk
http://www.zilina.sk/
http://www.nssr.gov.sk/
http://www.concourt.sk/
http://www.zdruzenie.sk/
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx
http://www.sudnarada.gov.sk/
http://www.genpro.gov.sk/
http://www.sak.sk/
http://www.skau.sk/
http://www.skcu.sk/
http://www.skdp.sk/
http://www.exekutor.sk/
http://www.ske.sk/
http://www.skp.sk/
http://web.sopk.sk/
http://www.szk.sk/
http://www.szbd.sk/
http://www.zmos.sk/
http://www.ja-sr.sk/
http://www.uninova.sk/
http://www.kis3g.sk/
http://www.sav.sk/
http://www.uips.sk/


 Finančná správa SR 
Územné členenie daňových orgánov SR – daňové
úrady, pobočky alebo kontaktné miesta DÚ 
Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská
Bystrica, Prešov, Košice

 Ostatné

 

Živnostenský register Slovenskej republiky 
Obchodný register Slovenskej republiky 
Sekcia informatizácie spoločnosti na
Ministerstve financií SR 
Sociálna poisťovňa 
Štrukturálne fondy EÚ (NSRR SR 2014 – 2020) 
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a
mládeže - CIPC 
Centrum právnej pomoci 
Iniciatíva Spoločenstva EQUAL 
Národná banka Slovenska 
Tlačová agentúra SR 
Ústav pamäti národa 
Ústredný portál verejnej správy

 Medzinárodné inštitúcie

 

Organizácia spojených národov 
Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD) 
Medzinárodný súd v Haagu

 Európska únia a európske organizácie

 

Portál Európskej únie 
Európska komisia 
Európsky parlament 
Európský súdny dvor 
Európsky súd pre ľudské práva 
Rada Európy 
Informačná kancelária Rady Európy 
Právo Európskej únie (EUR-Lex) 
EUROIURIS – Európske právne centrum 
Úradný vestník Európskej únie 
Colná politika EÚ 
Európske služby zamestnanosti (EURES) 
Portál Európskeho sociálneho fondu (European
Social Fund) 
Slovensko v Európskej únii
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http://www.drsr.sk/wps/portal
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady/_05b492d8-059b-419d-8ade-38fd43dfe483
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady/_39a583f9-026a-4fe1-a165-abda7a65524f
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady/_086e9b81-2cde-4910-89c8-9038a64ab3c5
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady/_021e2fd3-62ac-4f5f-aa83-29c9ad403603
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady/_d7bb3b48-7a11-49e1-80bb-3204c64da389
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady/_b89fa62f-ebb7-4545-903e-73889ab253bb
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady/_524ac0cb-006f-46e8-a597-47f49175e0fa
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady/_0c84670d-7ba7-47f0-8eed-192872c3268a
http://www.zrsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5797&ContentID=2285%22%20target=_self
http://www.socpoist.sk/
http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/
http://www.cipc.sk/
http://www.legalaid.sk/
http://www.equalslovakia.sk/
http://www.nbs.sk/
http://www.tasr.sk/
http://www.upn.gov.sk/
http://www.portal.gov.sk/
http://www.un.org/
http://www.unhcr-budapest.org/slovakia/index.php
http://www.oecd.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.europa.eu/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/index_sk.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/sk
http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_sk.htm
http://www.echr.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.radaeuropy.sk/
http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm
http://www.euroiuris.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sk
http://www.economy.gov.sk/colna-politika-6664/128349s
http://www.eures.sk/
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_sk.htm
http://europskydialog.eu/category/temy/slovensko-v-europskej-unii/

