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Poradia, usporiadané podľa dodržiavania prístupnosti webového sídla
v štátnej správe za obdobie 2013II
Tabuľka 1 Vzorka štátnej správy

Organizácia

Doména web.sídla

Kategória

ŠTÁTNA SPRÁVA

40

-

Dodržiava
štandard
pre prístupnosť
webového
sídla (§ 14)
86,5%

OSTATNÁ ŠS
ÚV SR (Centrálny register zmlúv)

17
www.zmluvy.gov.sk

86,5%
98,0%

Slovenské národné múzeum

www.snm.sk

97,1%

Štátny pedagogický ústav

www.statpedu.sk

97,1%

Slovenský filmový ústav

www.sfu.sk

96,1%

Puncový úrad SR

www.puncurad.gov.sk

95,1%

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) (Ústredný inšpektorát SOI)

www.soi.sk

95,1%

Slovenská národná galéria

www.sng.sk

95,1%

MS SR (Obchodný register SR)

www.orsr.sk

95,1%

Slovenská správa ciest

www.ssc.sk

94,1%

Štátna pokladnica

www.pokladnica.sk

94,1%

MV SR (Živnostenský register SR)

www.zrsr.sk

94,1%

ÚGKK SR (Kataster nehnuteľností SR)

www.kataster.skgeodesy.sk

94,1%

Poštový regulačný úrad

www.posturad.sk

92,2%

Pamiatkový úrad SR

www.pamiatky.sk

92,2%

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

www.upsvar.sk

91,2%

Rozhlas a televízia Slovenska

www.rtvs.sk

90,2%

MF SR (Ústredný portál verejnej správy SR)

www.portal.gov.sk

89,2%

Agentúra pre rozvoj vidieka

www.arvi.sk

89,2%

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

www.svssr.sk

89,2%

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným
postihnutím, Mokrohájska cesta 1, Bratislava
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)

www.iprba.sk

88,2%

www.nases.sk

88,2%

Centrum právnej pomoci

www.legalaid.sk

87,3%

Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)

www.uips.sk

87,3%

Národné lesnícke centrum vo Zvolene

www.nlcsk.org

86,3%

Infostat (Inštitút informatiky a štatistiky)

www.infostat.sk

86,3%

Slovenská národná knižnica

www.snk.sk

85,3%

Slovenský metrologický ústav

www.smu.gov.sk

85,3%

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

www.sukl.sk

83,3%

Slovenský hydrometeorologický ústav

www.shmu.sk

83,3%

Národný inšpektorát práce

www.safework.gov.sk

82,4%

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

www.nadsme.sk

80,4%

ÚVO (Portál verejného obstarávania)

www.evo.gov.sk

80,4%

Fond národného majetku SR

www.natfund.gov.sk

79,4%

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)

www.sacr.sk

77,5%

Inštitút pre výskum práce a rodiny

www.sspr.gov.sk

76,5%

Slovenská pošta, a.s.

www.posta.sk

75,5%

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

www.snslp.sk

71,6%

MS SR (Portál právnych predpisov)

lt.justice.gov.sk

67,7%
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DataCentrum

www.datacentrum.sk

65,7%

Slovenská inšpekcia životného prostredia

www.sizp.sk

64,7%

