Noderīgas adreses
Valsts pārvaldes portāls - www.government.gov.sk
Slovākijas valdības oficiālajā tīmekļa vietnē dots vispārējs pārskats par šo institūciju, tās lomu Slovākijas
politiskajā sistēmā, kā arī ziņas par tās locekļiem. Tīmekļa vietnē ir pieejami arī informācijas pakalpojumi, ar
kuru palīdzību sameklēt valdības sanāksmju protokolus, paziņojumus presei un virkni citus plašas politiskās
intereses skarošus dokumentus. Kā īpaša iezīme jāmin apjomīga iedaļa, kas veltīta Slovākijas Republikas
integrācijai Eiropas Savienībā. Tīmekļa vietne ir arī visu Slovākijas valsts institūciju portāls. Vietne angļu un
slovāku valodā.
Pamatinformācija par valsti Slovākijas tūrisma portālā - www.slovakia.travel
Slovākijas Tūrisma padomes oficiālie tiešsaistes pakalpojumi nodrošina informāciju par iecienītākajām
brīvdienu pavadīšanas vietām Slovākijā, kā arī par Slovākijas kultūras un dabas mantojumu. Tīmekļa vietne
ir sadalīta piecās galvenās iedaļās atbilstoši informācijai par valsts politisko uzbūvi, dabu, kultūru, darbībām
un reģionālajām īpatnībām. Vietne angļu, franču, holandiešu, krievu, poļu, slovāku ungāru un vācu valodā
Slovākijas parlaments - www.nrsr.sk
Slovākijas parlamenta mājas lapā iespējams iegūt informāciju par Slovākijas parlamenta uzbūvi, aktivitātēm,
funkcijām, deputātiem un vēlēšanu sistēmu, aktivitātēm starptautisko attiecību jomā u.c. Vietne ir angļu,
slovāku, vācu un franču valodā.
Slovākijas prezidents - www.prezident.sk
Oficiālā Slovākijas prezidenta mājas lapa, kurā atrodama vispārīga informācija par Slovākiju, valsts
simboliem, konstitūciju. Informācija par prezidentu, prezidenta kabineta sastāvu, pirmo lēdiju u.c. Vietne ir
angļu un slovāku valodā.
Slovākijas finanšu ministrija - www.finance.gov.sk
Informācija par finansu sistēmas raksturojošiem lielumiem, nodokļu politiku, pašu finanšu ministriju un tās
darbību, investīcijām u.c. Vietne ir angļu un slovāku valodā.
Slovākijas ekonomikas ministrija - www.economy.gov.sk
Informācija par Slovākijas ekonomiku, ekonomikas ministrijas funkcijām, kompetenci un organizāciju, iekšējo
tirgu un ārējo tirdzniecību, inovācijām. Dažādas jaunākās ziņas un publikācijas. Saites ar citām valsts
institūcijām. Vietne ir slovāku un angļu valodā.
Slovākijas centrālā statistikas pārvalde - www.statistics.sk
Statistikas dati par Slovākijas iedzīvotājiem, ekonomiku, sociāliem raksturlielumiem u.c. Vietne ir angļu,
slovāku valodā.
Slovākijas Nacionālā banka - www.nbs.sk
Slovākijas Nacionālās bankas mājas lapā iespējams atrast informāciju par banku, tās struktūru, darbību,
nacionālo likumdošanu, kas regulē bankas darbību, Slovākijas monetāro politiku un finansu sistēmu,
norēķinu sistēmu. Informācija par banknotēm, monētām, pētījumiem, publikācijām, statistiskiem datiem u.c.
aktivitātēm. Vietne ir slovāku un angļu valodā.
Slovākijas Investīciju un attīstības portāls - http://www.sario.sk
Visu veida informācija par investīciju vidi un iespējām investēt Slovākijā. Iespēja iegūt plašu informāciju par
ekonomisko vidi, par biznesa uzsākšanu Slovākijā, nodokļu sistēmu un likumdošanu, darba atļaujām, ārējo
tirdzniecību. Statistiskie dati u.c. informācija. Vietne ir angļu, slovāku, krievu, vācu, japāņu, korejiešu un
arābu valodā.

