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Dobrý deň,

máme radosť z nového katalógu, ktorý práve 
držíte v rukách. Dúfame, že sa nám podari-
lo prehľadne a zaujímavo predstaviť naše ti-
tuly, produkty a služby. Katalóg sumarizuje, 
kam sme sa za 22 rokov nášho pôsobenia na 
slovenskom trhu dostali. 

Úplne na začiatku ste nás mohli poznať ako 
JURA Edition, následne IURA Edition a od 
roku 2014 sme prevzali meno skupiny, ku 
ktorej patríme už takmer od svojho vzniku – 
Wolters Kluwer. Začiatky nášho pôsobenia 
na trhu sú spájané s právnickými lístkovnica-
mi, po ktorých nasledovali komentáre a učeb-
nice a v neposlednom rade ASPI. Práve ASPI 
z databázy v MS DOS, obsahujúcej iba regis-
ter predpisov doručovaný našim zákazníkom 
v 90. rokoch na viac ako 20 disketách, sa stalo 
najrozsiahlejšou knižnicou právnych informá-
cií, v ktorej iba judikatúra predstavuje takmer 
2 milióny záznamov. Naše aktivity dnes sme-
rujú nielen do právnej, ale aj do daňovej a eko-
nomickej oblasti. V posledných rokoch sme sa 
stali významným vydavateľstvom aj v oblasti 
školstva, bezpečnosti práce a verejnej správy.

Aj v tomto smere je pre nás veľkou výhodou 
byť súčasťou skupiny, ktorá pôsobí na trhu 
nepretržite od roku 1839, keď istý Jan-Berend 
Wolters založil v Holandsku vydavateľstvo. 
Naša skupina počas takmer 180 rokov svojej 
existencie stála nohami pevne na zemi a sna-
žila sa robiť to, čo vie – vydávať kvalitné ti-
tuly, vytvárať produkty a poskytovať služby 
pre právnikov, študentov, daňových poradcov, 
školy a verejnú správu. A v tom chceme pokra-
čovať – s novými médiami, na internete, vždy 
aktuálne a precízne tak, aby ste si vy mohli byť 
vždy istí.

Ďakujeme za vašu doterajšiu dôveru, ktorú sa 
budeme snažiť v budúcnosti nesklamať.

Ing. Peter Trgala
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história 
Wolters Kluwer

176-ročná
trhov je voľbou číslo 1

na 80 %

Vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o., pôsobí na sloven-
skom trhu od roku 1993 (do 31. 12. 2013 pod obchodným 
menom Iura Edition, spol. s r. o.). Je popredným odborným 
vydavateľstvom na Slovensku so zameraním na právo, 
ekonómiu, verejnú správu a školstvo. Je dcérskou spoloč-
nosťou nadnárodného koncernu Wolters Kluwer Inter-
national Company.

1. januára 2003 došlo k jeho zlúčeniu s firmou COMPRIS 
software, spol. s r. o., Banská Bystrica, zameriavajúcej sa 
na vývoj, tvorbu a distribúciu slovenskej verzie Automati-
zovaného systému právnych informácií – ASPI. Wolters 
Kluwer je výhradným dodávateľom softvéru ASPI pre Slo-
venskú republiku.
Autormi sú sudcovia, advokáti, daňoví poradcovia, au-
dítori a ďalší významní odborníci pôsobiaci v súkromnej 
praxi, v štátnej správe a samospráve alebo na vysokých 
školách.
V každej predmetnej oblasti sa snaží poskytnúť infor-
mácie, nástroje a riešenia, ktoré pomôžu odborníkom 
efektívne sa rozhodnúť a zlepšovať ich produktivitu. 
V súlade s touto víziou sa Wolters Kluwer opiera o svoje 
silné značky a o pozíciu na trhu s cieľom vytvoriť pre zá-
kazníkov hodnotu prostredníctvom aktuálnych, presných 
a odborných informácií, popredných technológií a softvé-
rových riešení a nadštandardných zákazníckych služieb.

viac ako 20 000 
užívateľov ASPI

10 portálov a aplikácií
s viac ako 200 000 

návštevami mesačne

10 odborných časopisov 
z oblasti ekonomiky, práva, 

BOZP a vzdelávania 

1 324 autorov
z rôznych profesijných 

oblastí
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„
S úžasom vždy sledujem, 
ako prídu zákazníci na ASPI 
školenie s výrazom  
„strata času“ a následne,  
ako ich záujem vzrastá,  
až prechádza do nadšenia  
a údivu nad tým,  
aký systém majú  
k dispozícii a ako im dokáže 
šetriť čas a uľahčiť prácu.   

AKTUALIZOVANÝCH 
VZOROV  
z rôznych 

oblastí  
práva

800
ako

viac

JUDr. Adriana Horvátová
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AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM PRÁVNYCH INFORMÁCIÍ je najpoužívanejší, moderný a komplexný systém poskytujú-
ci užívateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a súvisiacimi právnymi informáciami. Dôraz je kladený 
na správne vzťahy medzi jednotlivými právnymi predpismi a ich prepojeniami na relevantné dokumenty a judikatúru.

Knižnica systému ASPI obsahuje viac ako 65 500 predpisov v rekonštruovanom, resp. úplnom znení od roku 1918, viac 
ako 2 000 000 rozhodnutí súdov SR, z ktorých vybrané rozhodnutia sú spracované do podoby judikátu, právnickú a eko-
nomickú literatúru, navigátory (procesné právne postupy), predpisy EÚ, časopisy, vzory, kalkulačky, bibliografické 
odkazy, obchodný vestník, preloženú legislatívu a spravodajstvo TASR, monografie a všeobecne záväzné nariadenia. 
Systém ASPI je pravidelne dopĺňaný novými, aktuálnymi informáciami a ustavične je rozširované portfólio autorov, zdro-
jov a textov, čo je viac ako 4,1 miliónov dokumentov.

Viac ako 20-tisíc užívateľov oceňuje výhody systému ASPI

Prečo?

Vzájomná prepojenosť všetkých informácií
Každá vyhľadaná informácia dokáže vďaka aktív-
nym odkazom „posunúť“ k množstvu ďalších 
súvisiacich informácií a urýchliť prácu.

Presné a rýchle vyhľadávanie
Vďaka jedinečnému spracovaniu textov a po-
užitej logike vyhľadávania („myslíme 
za vás“) s množstvom spresňujúcich 
kritérií a následným filtrom vy-
hľadaných informácií užívateľ 
získa rýchly prehľad.

Komplexné riešenie a najrozsiahlej-
šia databáza

Systém neobsahuje len zne-
nia právnych predpisov, ale 
aj množstvo ďalších informá-
cií, článkov a databáz, ktoré 
pomôžu užívateľovi pri hľadaní 
„ducha zákona“ a správneho rie-
šenia.

Neobmedzená práca s textom
Označovanie, export, tlač a editovanie textov 
podľa potrieb užívateľa.

Jednoduché a intuitívne ovládanie programu
Aj bez náročného školenia si užívateľ rýchlo 
osvojí základné užívateľské zručnosti. Školenie 
užívateľských zručností zabezpečí naozaj profe-
sionálne využívanie systému.

Technické riešenia
Bezkonkurenčný výber technických 

riešení off-line, cloud a on-line.

Voliteľný cyklus aktualizácií
Formu a spôsob aktuali-
zácie dát si užívateľ zvolí 
podľa svojich preferencií 
a potrieb.

Široká škála podporovaných
platforiem

Systém ASPI možno pre-
vádzkovať na celej škále počí-

tačových systémov - od najväčších 
serverov na báze LINUX alebo Windows 

až po bežné osobné počítače s operačným systé-
mom WINDOWS. 

Keď si potrebujete 
byť istý

?
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ASPI – znalosti (vedomosti, informovanosť) v súvislostiach
So systémom ASPI získate nielen aktuálne informácie, ale predovšetkým komplexné znalosti v súvislostiach a spoľah-
livé riešenia.

So systémom aktívne pracuje väčšina štátnych inštitúcií a odborníkov, napr. ministerstvá, súdy, prokuratúry, advokáti, 
obce a mestá, audítori, daňoví a účtovní poradcovia a mnoho ďalších právnikov a členov odbornej aj laickej verejnosti.
Vďaka tomu máte istotu, že používate zhodný zdroj informácií ako uvedené inštitúcie a ostatní užívatelia.

ASPI – zložené podľa potrieb klienta 
(plaťte len za to, čo potrebujete)

Voliteľný autorský obsah si užívateľ jednoducho vyberie podľa svojej profesie a odborného zamerania. 
Kedykoľvek si ho môže rozšíriť z ponuky ďalšieho obsahu a aplikácií Wolters Kluwer alebo partnerských 
spoločností.

Každý užívateľ si tak môže vybrať taký obsah, ktorý k svojej práci potrebuje, a bude teda platiť iba 
za to, čo naozaj používa.

Aktuálnosť

Pri práci s predpismi a dokumentmi v systéme ASPI sa môžete spoľahnúť na to, že ide o do-
kumenty, ktoré pripravili renomovaní autori a tím profesionálnych redaktorov, čo je spolu

s  ich aktuálnosťou znakom kvality, na ktorú sa môžete spoľahnúť pri riešení právnych problémov. Aktu-
alizované predpisy máte k dispozícii bez omeškania po ich publikovaní v Zbierke zákonov. 

Spoľahlivosť

Všetky vyhľadané informácie, ktoré vám systém ASPI poskytne, budú zaručene súvisieť s hľa-
daným výrazom či riešením daného problému. Systém disponuje unikátnym systémom zora-

ďovania výsledkov vyhľadávania. Technológia globálneho vyhľadávania umožňuje získať požadované 
informácie z jediného miesta, naprieč všetkými zdrojmi, čo zabezpečuje maximálnu efektivitu a rýchlosť 
vyhľadávania potrebných informácií. 

Precíznosť

Na tvorbe autorského obsahu sa podieľajú renomovaní odborníci z oblasti práva, daní a účtov-
níctva, školstva, zdravotníctva a iných oblastí. V spolupráci s našimi redaktormi pripravujú pre 

vás kvalitné odborné texty, ku ktorým s hrdosťou pripájajú svoje mená alebo mená svojich kancelárií či 
zamestnávateľov. 

I         nformácie
Najširšia ponuka informácií obsiahnutá v komentároch, navigátoroch, monografiách, článkoch, ju-
dikatúre a rozhodnutiach súdov SR, komentovaných vzoroch zmlúv a právnych podaní a ďalších do-

kumentoch robí z ASPI jednotku pri voľbe najvhodnejšej právnej pomôcky tisícov spokojných užívateľov.
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PROCESNÝCH 
POSTUPOV  

1 000
ako

viac

„
Mojím cieľom je priniesť 
čo najširšie spektrum 
kvalitných odborných 
informácií. Som rada, 
keď dostanem spätnú 
väzbu od čitateľov, ktorá 
ma motivuje a kladie 
predo mňa nové ciele.

Mgr. Paulína Kraľovičová
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„
Vždy, keď pracujem na 
novom titule, myslím 
na čitateľa a na to, aby 
kniha alebo článok boli 
pre neho prínosom.

Ing. Klára Glosíková

ODBORNÝCH 
AUTORSKÝCH 

ČLÁNKOV 
z rôznych  

oblastí

9 854

6
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Rozhovor s ...
Prof. JUDr. Jánom Lazarom, DrSc.
V ostatných rokoch rezonuje problematika súvisiaca s novým 
Občianskym zákonníkom. Preto sme sa obrátili s niekoľkými 
otázkami na jedného z hlavných osnovateľov a tvorcov pripra-
vovaného kódexu prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc., popredného 
slovenského civilistu.

Kedy sa začali a ako pokračovali práce na rekodifikácii 
Občianskeho zákonníka?

Odborné práce na novom slovenskom Obč. zák. začali v januári 
2007, po tom čo bola na Ministerstve spravodlivosti SR vytvo-
rená rekodifikačná komisia. Na početných plenárnych zasad-
nutiach komisie sa podrobne prerokovali a riešili nielen všetky 
koncepčné, systémové, metodické a inštitucionálne otázky, 
ale aj obsahové problémy. Výsledkom bolo vypracovanie roz-
siahleho a podrobného legislatívneho zámeru Občianskeho zá-
konníka, ktorý bol, ešte prv než postúpil do legislatívneho pro-
cesu, predmetom celoštátnej diskusie na odbornej konferencii 
konanej 5. a 6. júna 2008 v Trenčianskych Tepliciach. Po riad-
nom medzirezortnom pripomienkovom konaní a po preroko-
vaní v Legislatívnej rade, Vláda SR na svojom zasadnutí 14. ja-
nuára 2009 schválila legislatívny zámer. Na základe toho sa 
prikročilo na pôde pracovných skupín zriadených komisiou, 
k vypracovaniu paragrafového znenia jednotlivých častí, ktoré 
sa postupne prerokovávali a hlavne oponovali na plenárnych 
zasadnutiach komisie. Avšak v tejto fáze nastal v rokoch 2010 
až 2012 útlm v legislatívnych prácach, pretože vtedajšia vlá-
da SR nezaradila rekodifikáciu súkromného práva do svojho 
programu, ani do rámcového plánu legislatívnych úloh vlády. 
Po predčasných voľbách v roku 2012 a nástupe novej vlády sa 
úloha vypracovať, respektíve dokončiť rekodifikáciou Obč. zák. 
opätovne dostala do rámcového plánu legislatívnych úloh.

V akom štádiu sú dnes rekodifikačné práce?

Kodifikačné práce sú vo veľmi pokročilom štádiu a v súčasnos-
ti ide vlastne o finalizáciu existujúcich textov paragrafového 
znenia. Podstata, význam a dosah tohto kódexu, ako aj prio-
ritný spoločenský záujem na jeho optimálnej kvalite vyžadu-
jú, aby sa v rámci tohto finálneho štádia konala o každej časti 
zákonníka, a nakoniec o kódexe ako celku, samostatná odbor-
ná konferencia za účasti širokého okruhu odborníkov z teórie 
i aplikačnej praxe. Skúsenosti s legislatívnymi dielami podob-
ného druhu doma i v zahraničí jednoznačne presvedčujú, že len 
takýto, síce organizačne, materiálovo i časovo náročný postup 
vedúci cez široké odborné diskusie, vrátane ich seriózneho vy-
hodnotenia, môže v konečnom dôsledku zabezpečiť požadova-
ný vysoký stupeň kvality diela a súčasne aj akceptáciu nového 
kódexu relevantnou časťou právnickej obce, najmä civilistov. 
A to je pri takomto kódexe storočia, za aký sa Obč. zák. v kaž-
dom štáte právom považuje, mimoriadne dôležité.

Čím ste sa inšpirovali pri rekvalifikačných prácach?

Pri tvorbe nového slovenského Obč. zák. sa nezvolil ako vzor ur-
čitý zahraničný model. Pravdaže, tvorcovia sa nechali vo viace-
rých smeroch a v konkrétnych prípadoch inšpirovať niektorými 
zahraničnými národnými kodifikáciami, európskou legislatívou 
i európskymi doktrinálnymi modelmi, akými sú UNIDROIT – zá-
sady medzinárodných obchodných zmlúv, Princípy európskeho 
zmluvného práva (PECL), Princípy európskeho deliktuálneho 
práva (PETL) a Spoločný referenčný rámec (DCFR). Z národ-
ných občianskych zákonníkov poslúžili ako podnecujúce prí-
klady najmä švajčiarsky ZGB, holandský zákonník BW a mo-
derný súkromnoprávny kódex kanadskej provincie Québec. 

Osobitné podnety a hodnotné poznatky vyplynuli z dlhoroč-
ných vedeckých kontaktov a spolupráce s vedúcimi autormi 
návrhov nových občianskych zákonníkov v transformujúcich 
sa štátoch strednej a východnej Európy: z Česka (prof. Eliáš), 
z Maďarska (prof. Vékas), z Poľska (prof. Radwanski), z Ruska 
(prof. Suchanov), z Rumunska (doc. Alunaru). Najvhodnejšia 
platforma pre výmenu názorov boli a sú medzinárodné ve-
decké konferencie tématicky orientované na problematiku 
reforiem kodifikácie a europeizácie súkromného práva, akými 
boli viaceré konferencie v rámci Lubyho právnických dní (viď. 
napr. viacjazyčné zborníky z LPD z rokov 2007, 2009, 2013).

Popritom sa v navrhovanom kódexe bral sústavne zreteľ na to, 
aby sa u celej rady inštitútov a ustanovení zachovala potreb-
ná miera kontinuity s predchádzajúcim vývojom súkromného 
práva, najmä s vývojom po roku 1989. Nemožno tiež opo-
menúť, že tvorbu návrhu nového kódexu podstatne ovplyv-
nilo zhodnotenie skúseností z fungovania nášho vlastného 
doterajšieho modelu, charakterizovaného dvojkoľajnosťou, 
roztrieštenosťou, neprehľadnosťou a nedostatočnou efektív-
nosťou úpravy súkromného práva. Na základe toho sa zvoli-
la u nás síce zúžená, ale jednotná koncepcia Obč. zák., ktorý 
upravuje všetky všeobecné a základné súkromno-právne vzťa-
hy bez ohľadu na to, či ide o obchodné alebo neobchodné zá-
väzky.

Aký ďalší postup v rekodifikácii očakávate?

Nazdávam sa, že po dôkladnej a širokej odbornej diskusii 
a následnom rozsiahlom pripomienkovom medzirezortnom 
konaní, vrátane ich dôsledného vyhodnotenia a prípadne aj 
zapracovania vyargumentovaných pripomienok, by kvalitná 
finálna podoba návrhu slovenského Obč. zák. mohla byť pred-
ložená vláde SR najneskôr v polovici nasledujúceho legislatív-
neho obdobia začínajúceho po týchto parlamentných voľbách 
t. j. do konca roku 2017. Tento predpoklad je reálny a v porov-
naní s trvaním kodifikačných prác na príprave súkromno-práv-
nych kódexov v zahraničí, aj časovo primeraný. Napríklad v su-
sednom Česku trvali legislatívne práce, počínajúc od schválenia 
legislatívneho zámeru po prijatie v parlamente, vyše 11 rokov 
a v Maďarsku dokonca ešte dlhšie, hoci v týchto štátoch boli 
podmienky pre vypracovanie nových súkromnoprávnych kó-
dexov po všetkých stránkach neporovnateľne priaznivejšie než 
u nás. Pritom netreba stratiť zo zreteľa okolnosť, že nejde len 
o vypracovanie samotného Obč. zák. Súčasne s kódexom sa 
totiž musí predložiť a schváliť úplne nový dôležitý a rozsiahly 
zákon o obchodných spoločnostiach, ďalej podstatná novelizá-
cia zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, 
spolu s desiatkami noviel zákonov a ďalších súvisiacich predpi-
sov; legislatívne práce na nich musia čo najskôr začať, ak sa má 
uvedený kvalitatívny i časový predpoklad naplniť.

Aké najzávažnejšie zmeny má priniesť?

Napriek tomu, že návrh kódexu u celej rady inštitútov a usta-
novení, ktoré sa v praxi osvedčili, je v súlade s európskou le-
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gislatívou a ústavou SR, zachováva potrebnú kontinuitu, 
prináša zároveň početné zásadné koncepčné, systémové, in-
štitucionálne i obsahové zmeny a novoty. Predovšetkým nový 
Obč. zák. bude mať novú koncepciu a systematiku. Koncep-
cia zodpovedá zúženému monistickému modelu, ktorý zahŕňa 
jednotnú úpravu základných a všeobecných súkromno-práv-
nych vzťahov a primerane tomu všetkých záväzkovo-právnych 
vzťahov, bez ohľadu na to, či ide o záväzky občiansko-právne 
alebo obchodno-právne, vrátane základných spotrebiteľských 
záväzkov. Samozrejme, k predmetu úpravy bude patriť aj ro-
dinné právo. Z jeho úpravy sú vylúčené obchodné spoločnosti 
a družstvá, medzinárodné právo súkromné a procesné a indi-
viduálne pracovné právo, ktoré sú, respektíve budú upravené 
v osobitných zákonoch. Podľa novej štruktúry sa kódex člení 
na 6 častí: I. Všeobecná časť, II. Rodinné právo, III. Vecné právo, 
IV. Dedičské právo, V. Záväzkové právo a VI. Prechodné, záve-
rečné a zrušovacie ustanovenia.

Z tohoto rámca vymedzeného novou koncepciou a systema-
tikou návrhu sa konzistentne odvíjajú aj obsahové a inštitu-
cionálne zmeny, ktoré sa nachádzajú v jeho všetkých častiach. 
Tak vo všeobecnej časti bude najprv novo vymedzený predmet 
úpravy i zásady, na ktorých je kódex vybudovaný; podstatným 
spôsobom sa rozširuje a prehlbuje úprava osobnostných práv 
a ich ochrana; v súlade s medzinárodnou úpravou sa navrhuje 
nová úprava opatrení na podporu výkonu spôsobilosti na práv-
ne úkony plnoletej a mentálne narušenej osoby, a s tým 
súvisiaca úprava vylučujúca pozbavenie osoby spôsobilosti 
na právne úkony; pripúšťa sa teda zásadne len obmedzenie 
spôsobilosti na právne úkony. Pokiaľ ide o právne následky 
vád právnych úkonov, ťažisko sa presúva na relatívnu neplat-
nosť, čím prípady absolútnej neplatnosti budú len výnimočné. 
Významná zmena nastane v úprave premlčania spočívajúca 
v tom, že sa zjednotí premlčacia lehota pre občiansko-právne 
i obchodno-právne vzťahy, ktorá bude štvorročná; odstráni sa 
aj rozlišovanie medzi subjektívnymi a objektívnymi lehotami. 
V súlade s novou koncepciou sa vo všeobecnej časti podáva 
definícia „podnikateľ“ a „spotrebiteľ“ a vymedzujú sa pojmy: 
majetok, imanie, hromadná vec a podnik.

V rodinnom práve ide najmä o novú úpravu majetkových 
vzťahov manželov, kde sa opustí prekonaný inštitút bezpodie-
lového spoluvlastníctva manželov a zavádza sa nový inštitút 
majetkového spoločenstva manželov a jeho prirodzený atribút 
manželská zmluva, ktorá bude mať formu notárskej zápisnice.

Vo vecnom práve má ďalekosiahly význam zavedenie zásady  
„superficio solo cedit“, ktorá vo vzťahu ku stavbám zname-
ná, že stavby postavené na pozemku sú súčasťou pozemku 
s výnimkou, že zákon alebo zmluva ustanovuje inak; a inštitu-
cionalizovanou výnimkou z tejto zásady je právo stavby, ktoré 
je ako nový druh upravené v sústave vecných práv k cudzej veci. 
K významným zmenám dochádza aj v rámci úpravy záložného 
práva, ktoré prispejú k nastoleniu rovnováhy záujmov medzi 
subjektami záložno-právneho vzťahu; úprava sa tiež dopĺňa 
o chýbajúce podzáložné právo. Ako ďalší nový vecno-právny 
inštitút sa navrhuje „správa cudzieho majetku“.

V dedičskom práve sa navrhuje zaviesť dedičská zmluva ako 
nový dedičský titul a zvyšuje sa vo všeobecnosti význam dede-
nia zo závetu. Pri tradičných spôsoboch zriadenia závetu sa má 
upraviť možnosť zriadiť ústny závet, ak sa poručiteľ z dôvodov 
nepredvídateľných okolností ocitne v stave bezprostredného 
ohrozenia života; zavádza sa tiež nový inštitút zrieknutia sa 
dedičstva, právna úprava odkazov, dedičského náhradníctva 
a vykonávateľa závetu.

Najviac obsahových, koncepčných a systémových zmien po-
chopiteľne vykazuje úprava záväzkového práva, čo je dôsledok 
nového integrovaného konceptu záväzkového práva. Prejavuje 
sa to zásadným spôsobom, ako vo všeobecnej, tak aj osobit-
nej časti záväzkového práva, i v rámci záväzkov vznikajúcich 
zo spôsobenej škody a z bezdôvodného obohatenia. Odstra-
ňuje sa tým zdvojená občiansko-právna a obchodno-právna 
úprava všetkých všeobecných súkromno-právnych inštitútov 
záväzkového práva (vznik, obsah, zmena, zánik záväzkov a za-
bezpečenie pohľadávok).

Nový zákonník zavedie ucelený a jednotný katalóg zmluv-
ných typov, ktoré sú upravené podľa rovnakých kritérií, pri-
čom základom pre ich triedenie je tá istá vnútorná logická 
štruktúra a obsahová povaha, ktorá zásadne umožňuje ich 
vznik bez ohľadu na subjekty i na predmet zmluvy. Jednota 
celého zmluvného systému nebráni tomu, aby sa pri určitých 
zmluvných typoch neuviedli aj určité odchýlky v podobe oso-
bitných ustanovení, ktoré sa týkajú obchodno-právnych alebo 
spotrebiteľských zmluvných špecifík, alebo aj oboch osobit-
ností. Ako typický príklad možno uviesť úpravu kúpnej zmlu-
vy, ktorá v prvom rade podáva obraz o všetkých všeobecných 
stránkach charakteristických pre akúkoľvek kúpnu zmluvu do-
plnenú na jednej strane špecifickými ustanoveniami o kúpnej 
zmluve podniku a na strane druhej špecifickými ustanovenia-
mi o spotrebiteľskej kúpnej zmluve. A to všetko v rámci jedné-
ho zmluvného typu, t. j. kúpnej zmluvy a na jednom mieste, 
čo je odôvodené nielen z hľadiska teoretického, ale výhodné 
aj z  dogmatického a praktického hľadiska.

Prehľadnosť úprav, inak dosť veľkého počtu zmlúv, zvyšuje aj 
zaradenie do určitých skupín, a to podľa funkčného zacielenia, 
ktoré plnia vzhľadom na kvalitatívnu rovnorodosť alebo obsa-
hovú príbuznosť (napr. zmluvy o prevode vlastníctva, zmluvy 
o prenechanie vecí na užívanie, obstarávateľské zmluvy, pre-
pravné zmluvy, bankové zmluvy a podobne).

Čo si myslíte o prebehnutej rekodifikácii v ČR?

Český Obč. zák. v porovnaní so všetkými občianskymi zákon-
níkmi, ktoré v rámci novej vlny kodifikácií v transformujúcich 
sa štátoch strednej a východnej Európy vznikli v ostatných ro-
koch, predstavuje veľmi rozsiahle legislatívne dielo (3 081 pa-
ragrafových ustanovení), obsahujúce podrobnú úpravu všet-
kých všeobecných a základných inštitútov súkromného práva. 
K jeho prínosom patrí predovšetkým to, že nahradil dualizmus 
základnej občiansko-právnej a obchodno-právnej úpravy, na-
jmä záväzkového práva modelom integrujúcim ako obchodné 
tak aj neobchodné záväzky, vrátane spotrebiteľských záväzkov, 
ktoré sa podarilo v ňom upraviť nielen selektívne a tematic-
ky (ako napr. v maďarskom Obč. zák.), ale dokonca sčasti aj 
celoplošne. Ďalej, zrejme pod vplyvom tradičných i novších 
európskych občianskoprávnych kodifikácii, došlo pri jeho tvor-
be k modernizácií českého súkromného práva, čo sa prejavilo 
najmä v úprave početných nových inštitútov, ktoré doposiaľ 
chýbali (napríklad právo stavby, správa cudzieho majetku, 
predzmluvná zodpovednosť a iné). Reflektovaním európskej 
legislatívy a európskych akademických doktrín sa dosiahol vy-
soký stupeň europeizácie úpravy.

Zo všetkých týchto hľadísk český Obč. zák. nepochybne prispel 
ku konvergencii národných kodifikácií súkromného práva pre-
biehajúcich v 20. a 21. storočí v Európe.

Popri uvedených i ďalších pozitívach nemožno opomenúť 
tiež kritické hlasy. Kritici českého Obč. zák. vytýkajú v prvom 
rade jeho prílišnú spätosť s návrhom československého Obč. 
zák. z roku 1937, ktorý bol vypracovaný pod silným vplyvom 
rakúskeho ABGB ešte z roku 1811. To sa prejavilo nielen v jeho 
inšpirácii týmto zákonníkom, ale aj v prevzatí a používaní 
celého radu termínov a pojmov, ktoré, ako sa tvrdí, sú dneš-
nému českému právnikovi dosť neznáme. Ďalej sa namieta, 
že v dôsledku úplnej inovácie inštitútov i ustanovení textu kó-
dexu, chýba potrebná kontinuita s predchádzajúcim vývojom 
súkromného práva, najmä s vývojom prebiehajúcim už po roku 
1989, čím sa neumožňuje aplikačnej praxi, najmä praxi súdov, 
aby nadviazala v primeranom rozsahu na doterajšiu judikatúru. 
Napokon sa uplatňuje kritická pripomienka týkajúca sa pro-
porcionálnosti medzi jednotlivými časťami alebo aj v ich rámci 
medzi jednotlivými inštitútmi v tom zmysle, že sa vyskytuje 
vnútorná nevyváženosť niektorých úprav. Najčastejšie sa v tej-
to súvislosti spomína napríklad veľmi rozsiahla úprava vo vše-
obecnej časti, najmä pokiaľ ide o právnické osoby a úpravu 
dedičského práva.

Ďakujeme za rozhovor.
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„
Som rád, že naša snaha 
a pevná vôľa o možnosť 
publikovať rozhodnutia 
súdov v časopise Zo 
súdnej prace už od roku 
1996 vo formáte v akom 
ho dnes poznáte nebola 
zbytočná, ... 

ROZHODNUTÍ,  
z ktorých vybrané  

sú spracované  
do podoby judikátu

2
m

ilióny

takmer

PhDr. Erich Rabel

9
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Dôvodové správy – 
v literatúre

Hľadanie v celom ASPI  
(z jediného miesta): v texte 

a/alebo vo vzťahu k predpisu

Záložky 
Úlohy + Obľúbené + 

História

Filtrácia 
v zozname výsledkov

Zobrazovanie textov 
predpisov 

k akémukoľvek dňu

Komentáre 
k vybraným predpisom 

aj od iných vydavateľstiev

Systém pracuje aj so skratkami 
predpisov (prednastavenými 

alebo vlastnými)

Farebné rozlíšenie 
minulosti, prítomnosti

a budúcnosti

Citácia predpisu
v inom predpise
alebo poznámke

Priama cesta 
k súvisiacim informáciám 

a dokumentom

Porovnanie 
časových verzií

Nestraťte sa v ASPI

Rekodifikácia 
spracovaná z rôznych 

uhlov pohľadu

Súvisiace dokumenty dostupné 
z jedného miesta
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Nápoveda 
a HOT-LINE LINKA 800 611 911 

(medzi 8.00 – 17.00 hod.)

Vyhľadanie
spisovej značky 

v rôznych formátoch

Zoradenie výsledkov 
podľa dôležitosti

Navigátor procesných 
postupov

Prevod textu do Wordu

Rekodifikácia 
procesného práva

Vyhľadanie „R“ 
judikátov

Postupnosť krokov 
s variantami riešení, 

lehotami

Krátky komentár 
s odkazom na vzory, 

literatúru, judikatúru

Informácie o subjekte

ON-LINE ASPI – riešenie dostupné priamo cez web prehliadač bez potreby inštalácie.
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Ako si vybrať 
obsah systému ASPI?

Zadefinovanie svojich potrieb 
obchodnému zástupcovi.

Oboznámenie sa 
s pripravenou ponukou/ponukami 
a výber najvhodnejšieho riešenia.

2.
3.

Výber technického riešenia  
služieb a počtu užívateľov.

Kontaktovanie obchodného zástupcu
s výberom obsahu, technického riešenia  

a počtom užívateľov služby ASPI.

Potreba šetriť čas, 
väčší komfort pri práci, 

kvalitné odborné informácie.

Výber riešenia,  
ktoré obsahuje najviac vami zvolených  

právnych oblastí.

1.
2.
3.
4.
5.

Výber ďalšieho voliteľného obsahu
partnerských spoločností alebo autorského 

obsahu a aplikácií Wolters Kluwer, ktoré 
nie sú obsiahnuté v zvolenom riešení.

ASPI – ponuka  
prednastavených riešení

ASPI – presne na mieru  
podľa požiadaviek klienta

Zvolenie právnych oblastí,  
ktoré zodpovedajú vášmu  
pracovnému zameraniu.1.

Pripravili sme pre vás 

„prednastavené“ profesijné

riešenia s výraznými zľavami.

ASPI základ
PREDPISY
• Predpisy SR od roku 1918
• Finančný spravodajca s archívom
• Vestník Národnej banky Slovenska s archívom
• Vestník Ministerstva pôdohospodárstva s archívom
•  Vestník ÚDZS s archívom
• Vestník Ministerstva životného prostredia s archívom
• Vestník Ministerstva zdravotníctva s archívom
• Uznesenia vlády SR od roku 1992
• Stavovské predpisy
• Zbierka inštrukcií Ministerstva spravodlivosti

LITERATÚRA
• Dôvodové správy od roku 1989
• Bulletin slovenskej advokácie
• Magister Officiorum
• Legal Point
• Corpus Delicti
•  Pokyny a usmernenia vybraných inštitúcií
• Kazuistiky ÚDZS
•  Neaktualizované komentáre k základným kódexom (OZ, 

OSP, OBZ, TZ, TP, NP, EP, ZoR, DP, DPH…)
• Články z neaktualizovaných periodík

JUDIKATÚRA
•  Judikatúra SR (nespracované rozhodnutia súdov SR všet-

kých stupňov)
• JUDIKATÚRA  autorov Bohuslav, Vážný
• Prehľad rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva

BIBLIOGRAFIA
• Bibliografické záznamy od roku 1918

MONOGRAFIE
• Zodpovednosť na internete (Husovec)
•  Via iuris: Sloboda prejavu a žaloby na ochr. dobrej povesti
•  Via iuris: Ako majú úrady postupovať - popis priebehu 

správneho konania
•  Via iuris: Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho 

rozhodnutia – vybrané otázky
• Via iuris: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
• Via iuris: Zodpovednosť verejných činiteľov

KOMENTÁR
• SPÚ: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
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Ako si vybrať 
obsah systému ASPI?

  
a odborných monografií

200
KO

M
EN

TÁRO
V

„
Na mnohé, zdanlivo len 
právnické problémy, je 
dôležitý aj pohľad ekonóma. 
Preto sa postupne aj 
ekonomické publikácie 
stávajú súčasťou ASPI.

Ing. Petra Hudáková

viac ako

13
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ASPI - presne na mieru
Profesijné balíčky
Občianske právo hmotné
Komentár k Občianskemu zákonníku
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva
Judikatúra vo veciach náhrady škody
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti
V Občianske právo hmotné
P / M Susedské spory
P / M Zodpovednosť za vady – obč. zodp. (Ondrášiková, P., 2015)
A Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. – v angličtine
Pracovné právo
Komentár k Zákonníku práce (Krajčo, J. a kol.)
Komentár k Zákonníku práce (Tkáč, V. a kol.)
Komentár k zákonu o sociálnom fonde
Komentár k zákonu o výkone práce vo verejnom záujme
P Komentár k zákonu o cestovných náhradách
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru
V Pracovné právo
M Pracovné právo pre verejnú správu (Briestenský, L., 2011)
P / M Pracovnoprávne vzťahy v zdravotníctve
P / M Pracovnoprávne vzťahy v samospráve
P / M Mzdy profesionálne (Matlovičová, I., 2014)
P / M Agentúrne zamestnávanie (Olšovská a kol., 2015)
P / M Pracovné právo v poznámkach s príkladmi
A Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v angličtine
Rodinné právo
Komentár k zákonu o rodine
Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov
V Rodinné právo
Predpisy EÚ
Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest SR
VZN – Bratislavský kraj
VZN – Trnavský kraj
VZN – Trenčiansky kraj
VZN – Nitriansky kraj
VZN – Žilinský kraj
VZN – Banskobystrický kraj
VZN – Prešovský kraj
VZN – Košický kraj
VZN – Hlavné mesto Bratislava

Občianske právo procesné
Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
Komentár k zákonu o mediácii
P Komentár k zákonu o dobrovoľných dražbách
P Komentár k zákonu o súdnych poplatkoch
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov
Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania
V Občianske právo procesné
M Právomoc a rozhodné právo v obch. a obč. vzťahoch (Lacko, P., 2014)
Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo (Krošlák, D. a kol., 2015)
P / M Sprievodca mediáciou
A Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v angličtine
Trestné právo
Komentár k Trestnému zákonu
Komentár k Trestnému poriadku
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí
Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní – svedok
V Trestné právo
N Trestnoprávne postupy
A Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. v angličtine
A Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z. v angličtine
P / M Trestný čin podvodu (Šamko, P., 2015)
P / M Daňové podvodné konania a ich dokazovanie (Šamko, P., 2015)
P / M Korupcia (Tittlová, M., 2015)
P / M Použitie ITP v trestnom konaní (Kyjac, Z., 2015)
P / M Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (Valicová, V., 2014)
Obchodný vestník

Notárstvo
Č ArsNotaria s archívom od roku 2011
Komentár k zákonu o notároch
Komentár k vyhláške o odmenách a náhradách notárov
Judikatúra vo veciach dedičského práva
M Cezhraničné dedenie (Breznoščáková, M., 2015)
Časopisy - výber
Č Zo súdnej praxe s archívom od 1996
Č Súkromné právo s archívom od roku 2015

Právo v zdravotníctve - HealthASPI
Výber predpisov
Výber literatúry
Výber z judikatúry
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR
Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
M Lekár verzus legislatíva (Doktor, Z., 2012)
M Súčasné dimenzie právnej zodp. v medicíne a zdrav. (Kádek, P. 2014)
Kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Č Právo a manažment v medicíne a zdravotníctve
MKCH – 10
Platforma s registrovými heslami a vzťahmi
Priestupkové právo
Komentár k zákonu o priestupkoch
Judikatúra vo veciach priestupkového práva
V Priestupkové právo
Konkurzné právo
Komentár k zákonu o konkurze a reštrukturalizácií
Komentár k zákonu o správcoch
Komentár k vykonávacej vyhl. k zákonu o konkurze (č. 665/2005 Z.z.)
Judikatúra vo veciach konkurzného a reštr. konania
V Konkurzné právo
M Postavenie správcu v konkurznom a reštr. konaní (Štofková, P., 2012)
A Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v angličtine
Verejné obstarávanie
Č Verejné obstarávanie
Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní
Judikatúra súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania
Judikatúra vo veciach verejného obstarávania 1
P Judikatúra vo veciach verejného obstarávania 2
N Verejné obstarávanie – verejný obstarávateľ
N Verejné obstarávanie – uchádzač
M Verejné obstarávanie – podlimitné zákazky (Puček, Ľ. a kol., 2014)
M Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok (Tkáč, J., 2013)
K Lehoty vo verejnom obstarávaní
Obchodné právo
Komentár k Obchodnému zákonníku
P Komentár k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže
V Obchodné právo
M Podnikateľské právo (Krošlák, Nevolná, Olšovská, 2014)
M Zodpovednosť za škodu v obch. práve (Mitterpachová, J., 2015)
M Právo cenných papierov (Holub, D., 2013)
M Zmluvné umenie v obchodnom práve (Mamojka, M., 2015)
M Devízové právo v SR - Devízový zákon s kom. (Kubincová, S., 2014)
P Súčasné trendy podnikateľskej etiky. (Remišová, A, 2015)
P Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (Kadlečík, K. a kol., 2015)
P Etické vedenie ľudí v slov. podnikateľskom prostredí (Remišová, A. 
a kol., 2015)
A Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v angličtine
A Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v nemčine
Správne právo I
Komentár k Správnemu poriadku
Komentár ku Katastrálnemu zákonu
P Komentár k zákonu o pozemných komunikáciách (Cestný zákon)
P Komentár k zákonu o št. správe starostlivosti o životné prostredie
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu
Judikatúra vo veciach azylu
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám
V Správne právo
A Živnostenský zákon v angličtine

Vysvetlivky: P Pripravujeme M Monografie V Vzory N Navigátor A Preklady Č Časopis K Kalkulačka
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Kalkulačky
Výpočet úrokov z omeškania
Výpočet trov (advokát, notár, exekútor)
Výpočet súdnych poplatkov
Výpočty v pracovnom práve
Výpočet trestných sadzieb
Výpočet lehôt
Spravodajstvo TA SR - právo a ekonomika
Spravodajstvo TA SR – právo
Spravodajstvo TA SR – ekonomika

Daňové právo I
Č Dane a účtovníctvo v praxi
Č DPH v praxi
Komentár k Daňovému poriadku
Komentár k zákonu o dani z príjmov
P Praktický komentár k zákonu o dani z príjmov
Komentár k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady
Komentár k zákonu o obmedzení platieb v hotovosti
Komentár k zákonu o používaní registračnej pokladnice
Komentár k zákonu o dani z motorových vozidiel
Daňové právo - DPH
Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty
P / M Oslobodenie od DPH (Dobšovič, D., 2015)
Judikatúra SDEÚ za roky 2011-2012 vo veciach DPH
Judikatúra SDEÚ za rok 2013 vo veciach DPH
Judikatúra SDEÚ za rok 2014 vo veciach DPH
Daňové právo II
N Daňové postupy
Judikatúra vo veciach daňového práva
V Daňové právo – správca dane
V Daňové právo – daňovník, daňový poradca
M Daňovníctvo– daňová teória a politika I (Schultzová, A., 2011)
P / M Úvod do práva transferového oceňovania (Kočiš, M., 2015)
Účtovníctvo
P Komentár k zákonu o účtovníctve
Komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve
P Komentár k postupom účtovania v podvojnom účtovníctve
P Komentár k postupom účtovania ROPO a obcí
P Komentár k opatreniu k účtovnej závierke pre mikroúčt. jednotky
P Komentár k opatreniu k účtovnej závierke pre malé účt. jednotky
P Komentár opatreniu k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky
M Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca (Spitzová, A., 2013)
M Účtovníctvo a dane fyzických osôb (Baštincová, A., 2014)
Audítorstvo
M Audit a audítorstvo (Maděra, F., 2015)
M Audítorská dokumentácia (Kareš, L., 2015)
M Audítorské postupy (Kareš, L, 2015)
M Teória auditu (Kareš, L, 2015)
M Regulácia a dohľad nad činn. sub. fin. trhu (Sidak, M., a kol. 2014)
P / M Audítorské štandardy (Kareš, L, Krišková, P., 2015)
BOZP
Č Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Komentár k zákonu o inšpekcii práce 
Komentár k zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
P Komentár k zákonu o ochrane pred požiarmi
P Komentár k vyhláške o BOZP pri práci s technickými zariadeniami
P / M Osobné ochranné pracovné prostriedky (Kardošová, M., 2014)
M Príručka BOZP
Zasielateľstvo a logistika
M Zasielateľstvo a logistika (Buková, B. a kol. 2014)
M Doprava a elektronické podnikanie (Buková, B. a kol. 2014)
Stavebné právo
Komentár k Stavebnému zákonu
Judikatúra vo veciach stavebného konania
V Stavebné konanie
Správne právo II
P Komentár k zákonu o poľovníctve s vybranou judikatúrou
M Regulácia elektronických médií (Kukliš, Ľ, 2015)
P Komentár k zákonu o príspevku poskytovanom z eurofondov 
(Janurová, K., Mareková, P., 2015)
P Komentár k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
P Komentár k Geologickému zákonu
P Komentár k zákonu o integrovanej prevencii a kontrole ochrany ŽP
P Komentár k zákonu o vysielaní a retransmisii
Exekúcie, pohľadávky
Komentár k Exekučnému poriadku
M Správa a vymáhanie pohľadávok (Daniel, P., 2013) I a II

Právo duševného vlastníctva
Č Duševné vlastníctvo
Komentár k Autorskému zákonu
Komentár k zákonu o ochranných známkach
M Medz. ochranné známky podľa Madridského systému (ÚPV SR, 2012)
Rozhodnutia ÚPV SR
Samospráva
Č Právo pre ROPO a obce, Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
Komentár k zákonu o obecnom zriadení
Komentár k zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
P Komentár k zák. o podmienkach predaja výrobkov na trh. miestach
P Komentár k zákonu o finančnej kontrole a audite
M Ekonomické minimum hlavného kontrolóra (Veverková, I., 2013)
P Ekonomické minimum starostu (Konečná Veverková, I., 2015)
M Základy verejnej správy (Klimovský, D., 2014)
M Sprievodca miestnou samosprávou (Briestenský, L., 2014)
M Tretia etapa decentralizácie ver. správy na Slovensku (Nižňanský, V. 
a kol., 2014)
M Kvalita samosprávneho manažmentu... (Belajová, A. a kol., 2014)
M Teória, riadenie a organiz. ver. správy (Hamalová, M. a kol., 2014) 
P Slobodný prístup k inf. - povinnosti obcí a miest (Soldán, A., 2015)
P Kompetenčné právo v obecnej samospráve (Tekeli, 2016)
P Komentár k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy
P Predbežná finančná kontrola (2016)
P Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach (Majorová M. a kol., 
2015)
Ochrana údajov
M Zmeny v ochrane osobných údajov (Mičo, T., 2014)
Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov
Znalectvo, tlmočníctvo
P Komentár k zákonu o znalcoch a tlmočníkoch
P Komentár k vyhláške o odmenách znalcov
P Komentár k vykonaniu zákona o znalcoch a tlmočníkoch
P / M Postavenie a zodp. znalca v sl. právnom poriadku (Strapáč, P. 
a kol., 2014)
M Znalectvo (Kubica, M., Kardoš, P., Jakubec, M., 2013) + praktikum
Byty a nebytové priestory
P Komentár k zákonu o krátkodobom nájme bytu
P Komentár Nájomné vzťahy v súkromnom práve
Kolektívne vyjednávanie
P Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní (Matejka, O., 2015)
P Praktický komentár zákona o kol. vyjednávaní (LabourLaw, 2016)
M Právo kolektívne vyjednávať a jeho realizácia v praxi (Schuszteková, 
S., 2015)
Školstvo
P / M Riadenie školy a školského zariadenia (Veverková, I., 2013)
P / M Ekonomika školy a školského zariadenia (Veverková, I., 2014)
P / M Školská mediácia – riešenie konfliktov a sporov zmierovaním 
(Bieleszová, D., 2015)
M Rovesnícka mediácia – zmierovanie prostredníctvom rovesníckych 
mediátorov (Bieleszová, D., 2013)
P / M MŠ – organizácia a manažment (Konečná - Veverková, I., 2014)
P / M Škola a kvalita (Turek, I., 2015)
P Komentár k Školskému zákonu (Krajčír, Z., 2016)
Procesné právo – rekodifikácia
Civilný sporový poriadok
Komentár k Civilnému sporovému poriadku
V Vzory k Civilnému súdnemu poriadku
N Civilný súdny poriadok
Podporné dokumenty rekodifikácie
Civilný mimosporový poriadok
Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku
V Vzory k Civilnému mimosporovému poriadku
N Civilný mimosporový poriadok
Podporné dokumenty rekodifikácie
Správny súdny poriadok
Komentár k Správnemu súdnemu poriadku
V Vzory k Správnemu súdnemu poriadku
N Správny súdny poriadok
Podporné dokumenty rekodifikácie
Rekodifikácia – nadstavba
Prevodová tabuľka rekodifikácia – OSP
Sprievodca rekodifikáciou
Dôvodová správa k ustanoveniam

Vysvetlivky: P Pripravujeme M Monografie V Vzory N Navigátor A Preklady Č Časopis K Kalkulačka
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Mobilné riešenie – iASPI
• Tablety, telefóny
Aplikácia iASPI je mobilná verzia systému ASPI.  
Je špeciálne vyvinutá pre tablety iPAD, iPhone, Android Phone a Android Tablet s operačným systémom iOS a Android.

Technické riešenie systému ASPI
Pracujem samostatne a službu 
potrebujem mať prístupnú 
odkiaľkoľvek, kde mám internet

Cloud
• Prístup k vzdialeným dátovým ASPI-serverom

Riešenie vhodné pre jedného užívateľa  
a akýkoľvek počet počítačov. 

•  Nevyžaduje aktualizáciu dát.
•  Nevyžaduje inštaláciu dát v počítači užívateľa. Sťahuje 

sa len tzv. „tenký“ klientsky program Klient-ASPI 
(cca 100 MB priestoru), ktorý sa aktualizuje  
3- až 4-krát ročne.

•  Prístup k systému je možný z akéhokoľvek miesta, kde 
ste pripojený na internet formou vzdialeného prístupu  
k dátovým ASPI-serverom. Je však potrebné mať v po-
čítači nainštalovaný klientsky program.

•  Dátové ASPI-servery sú priebežne aktualizované 
spoločnosťou Wolters Kluwer a sú umiestnené 
v profesionálnom dátovom centre.

•  Len v rámci tohto riešenia sú dostupné všetky rozhod-
nutia súdov SR a aplikácia TASR.

•  Úspora nákladov na infraštruktúru a správu IT. 
•  Vždy aktuálne dáta.

Pracujem samostatne a službu 
potrebujem mať dostupnú aj 
bez internetu

Single
•  Inštalácie v počítači užívateľa

Riešenie je vhodné pre jedného užívateľa  
a jeden počítač. 

•  Vyžaduje pravidelnú aktualizáciu dát.
•  Inštalácia programu spolu s dátami priamo v počítači 

užívateľa (min. 25 GB priestoru).
•  Na vlastnú prácu nie je potrebné internetové pripoje-

nie (práca off-line).
•  Pravidelná aktualizácia dát je zaistená prostredníc-

tvom on-line aktualizácie (rozdielová aktualizácia dát),  
t. j. je potrebné aspoň dvakrát mesačne pripojiť počí-
tač na internet a zaktualizovať dáta.

•  Za príplatok je možné aktualizovať dáta a softvér 
z DVD nosičov.

Je nás viac a službu 
potrebujeme mať dostupnú 
odkiaľkoľvek

Cloud
• Prístup k vzdialeným dátovým ASPI–serverom

Odporúčame spoločnostiam, v ktorých potrebuje 
mať prístup k systému viacero užívateľov, pričom 

títo môžu pracovať aj mimo obvyklého pracoviska. Každý 
užívateľ (alebo skupina užívateľov) môže mať vlastné 
obsahové nastavenie.

•  Nevyžaduje aktualizáciu dát.
•  Nevyžaduje inštaláciu dát v počítači užívateľa. Sťahuje sa 

len tzv. „tenký“ klientsky program Klient-ASPI (cca 100 
MB priestoru), ktorý sa aktualizuje 3- až 4-krát ročne.

•  Prístup k systému je možný z akéhokoľvek miesta, kde 
ste pripojený na internet formou vzdialeného prístupu  
k dátovým ASPI-serverom. Je však potrebné mať v po-
čítači nainštalovaný klientsky program.

•  Dátové ASPI-servery sú priebežne aktualizované 
spoločnosťou Wolters Kluwer a sú umiestnené  
v profesionálnom dátovom centre.

•  Len v rámci tohto riešenia sú dostupné všetky rozhod-
nutia súdov SR a aplikácia TASR.

•  Úspora nákladov na infraštruktúru a správu IT.

•  Vždy aktuálne dáta.

Je nás viac 
a pracujeme  
na lokálnej sieti

Klient server
•  Architektúra Klient/Server s inštaláciou na serveroch 

užívateľov.

Odporúčame spoločnostiam, v ktorých služby 
systému ASPI používa viac užívateľov. Všetci 
však musia mať rovnaké obsahové nastavenie 

systému.

•  Inštalácia dátového ASPI-servera a príslušných klient-
skych programov Klient-ASPI v podnikových sieťach.

•  Pravidelná aktualizácia dát je zaistená prostredníc-
tvom on-line aktualizácie (rozdielová aktualizácia).

•  Za príplatok je možné aktualizovať dáta a softvér z DVD 
nosičov.



JUDr. Adriana Horváthová 

• Obchodná riaditeľka
• Produktová manažérka ASPI

Mobil: +421 910 874 011 
E-mail: a.horvathova@wolterskluwer.com

Ing. Jaroslav Stejskal
•  školenia systému ASPI Mobil: +421 903 651 862

 E-mail: jaroslav.stejskal@wolterskluwer.com

Ing. Perla Juríková
•  starostlivosť o zákazníkov  

z Bratislavy
Mobil: +421 911 247 265

E-mail: perla.jurikova@wolterskluwer.com

Iveta Gromová
•  starostlivosť o zákazníkov  

Trenčianskeho a Žilinského kraja
Mobil: +421 911 258 938

E-mail: iveta.gromova@wolterskluwer.com

Ing. Branislav Maruš
•  starostlivosť o zákazníkov 

z Bratislavy
 Mobil: +421 905 651 862
 E-mail: branislav.marus@wolterskluwer.com

Mgr. Marianna Borčíková
•  starostlivosť o zákazníkov  

Bratislavského a Trnavského kraja
 Mobil: +421 911 260 798
E-mail: marianna.borcikova@wolterskluwer.com

Bc. Michal Poliačik
•  starostlivosť o zákazníkov Nitrian-

skeho a Banskobystrického kraja
Mobil: +421 911 360 783

E-mail: michal.poliacik@wolterskluwer.com

Jaroslava Grešová
•  starostlivosť o zákazníkov            

Košického a Prešovského kraja
 Mobil: +421 907 386 913
E-mail: jaroslava.gresova@wolterskluwer.com

Bc. Pavol Chrenko
•  starostlivosť o zákazníkov Brati-

slavského a Nitrianského kraja
 Mobil: +421 911 446 412

E-mail: pavol.chrenko@wolterskluwer.com

Michaela Recht
•  starostlivosť o zákazníkov                

z Bratislavy
 Mobil: +421 911 360 781

E-mail: michaela.recht@wolterskluwer.com



Wolters Kluwer s. r. o.

Mlynské nivy 48
821 09   Bratislava
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EMAIL:
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WEB: 
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