SPRIEVODCA ASPI

SKRATKY PREDPISOV:
USTAVA / ÚSTAVA
OZ
40/1964 Zb.
OBZ
513/1991 Zb.
OR
530/2003 Z. z.
OSP
99/1963 Zb.
CSP
160/2015 Z. z.
CMP
161/2015 Z. z.
SSP
162/2015 Z. z.
TZ
300/2005 Z. z.
TP
301/2005 Z. z.
EP
233/1995 Z. z.
ZP
311/2001 Z. z.
ZR
36/2005 Z. z.
Obec 369/1990 Zb.
KV
7/2005 Z. z.
KZ
162/1995 Z. z.
STZ
50/1976 Zb.
AZ
185/2015 Z. z.
VO
343/2015 Z. z.
ZZ
455/1991 Zb.
DPH
222/2004 Z. z.
DZP
595/2003 Z. z.
DP
563/2009 Z. z.
MM
663/2007 Z. z.
NP
323/1992 Zb.
PZ
372/1990 Zb.
SP
71/1967 Zb.
SPP
71/1992 Zb.
CZ
135/1961 Zb.
SPS
543/2005 Z. z.
ZOS
250/2007 Z. z.
ZU
431/2002 Z. z.
HZ
109/1964 Zb.
OZO
946/1811 Sb.z.s.

460/1992 Zb.
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
O obchodnom registri
Občiansky súdny poriadok
Civilný sporový poriadok
Civilný mimosporový poriadok
Správny súdny poriadok
Trestný zákon
Trestný poriadok
Exekučný poriadok
Zákonník práce
Zákon o rodine
O obecnom zriadení
Zákon o konkurze
Katastrálny zákon
Stavebný zákon
Autorský zákon
O verejnom obstarávaní
Živnostenský zákon
Zákon o DPH
Zákon o dani z príjmov
Daňový poriadok
Zákon o minimálnej mzde
Notársky poriadok
Priestupkový zákon
Správny poriadok
O súdnych poplatkoch
Cestný zákon
Spravovací a kanc. poriadok pre súdy
Zákon o ochrane spotrebiteľa
Zákon o účtovníctve
Hospodársky zákonník
Obecný zákonník občanský

Skratky
tky zadávame do poľa „číslo predpisu“
dpis
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ASPI

LOGICKÉ OPERÁTORY:
medzera „a“

vyhľadá súslovia v ľubovoľnom poradí do vzdialenosti 3 od seba

*

„a zároveň“

vyhľadá dokumenty obsahujúce v texte všetky výrazy súčasne

+

„alebo“

vyhľadá dokumenty obsahujúce aspoň jeden z výrazov

-

„negácia“

vyhľadá dokumenty obsahujúce prvé zadané slovo ale bez výskytu
druhého slova

„“

„frázy“

vyhľadá súslovia, kde sú slová v danom poradí a pri sebe

„citácia“

vyhľadá súslovia, kde sú slová v danom poradí a pri sebe
vo vzdialenosti 1

_

Vypnutie lingvistiky
=

vyhľadá slová v presne zadanom gramatickom tvare
ponúkne na výber slová so zadaným slovným základom (zašantr=)

Je možné používať aj viacero logických operátorov súčasne.
Výrazy vždy uvádzať gramaticky správne, tzn. vrátane diakritiky.
OTVORENIE TEXTU PREDPISU:
OBSAH „O“ – členenie podľa zbierkovej skladby (články, hlavy, skupiny paragrafov …)
PARAGRAFY „§§“ – členenie predpisu podľa paragrafov
OBLASŤ ÚPRAVY „Ob“ – členenie predpisu podľa tém (nefunguje pri všetkých)
DVOJKLIK ZO ZOZNAMU VÝSLEDKOV – zobrazí len paragrafy s nadpisom
POROVNANIE ČASOVÝCH VERZIÍ (Alt+Z):
Možno porovnávať: dve susedné časové znenia – ZMENY
dve časovo rôzne znenia – ROZDIELY
VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY:
» Tzv. R (erká) rozhodnutia hľadáme cez zadanie: Por.č./Rok napr.: R 2/2009
» Možnosť vyhľadávať iba v texte právnych viet – označiť posledné políčko vo vyhľadávanej
maske „iba v právnych vetách“
» Pri zadaní spis. značky stačí zadať namiesto: 6M Cdo 4/2011 .... 6 m cdo 4 11
www.iASPI.sk
aplikácia pre telefóny a tablety (predpisy vždy pri sebe)
www.noveASPI.sk
portál venovaný právu a legislatíve so skvelými notiﬁkáciami

hotline: 0800/611 911
e-mail: obchod@aspi.sk
Po-Pi: 8:00–17:00
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Ďalšie tipy pre zjednodušenie práce s ASPI:

ZÁKLADNÉ KLÁVESOVÉ SKRATKY:

Alt+E
Ctrl+F
F1
F2
F3
Shift+F3
Alt+F5
Ctrl+(-)
Ctrl+L
Ctrl+Shift+L
Ctrl+H
Alt+Z

export textu do wordu
vyhľadávanie v práve otvorenom okne
zobrazenie nápovedy
zobrazenie vyhľadávacej masky predpisov
zobrazenie ďalšieho výskytu
predchádzajúci výskyt hľadaného výrazu v texte
uloženie pozície a veľkosti okna
zväčšenie/zmenšenie písma
vytvorenie zástupcu dokumentu
vytvorenie zástupcu predpisu na ploche
vytvorenie hypertextového odkazu
porovnanie časového znenia

NASTAVENIE – HĽADANIA:
Cez NASTAVENIE – HĽADANIA môžete:
 upresniť používanie lingvistiky,
 prednastaviť výsledky zobrazovania otvorených predpisov,
 užívateľské skratky (prednastavené, alebo nastavenie vlastných).
Záp
Zápis
á is dátumov
dá
od/do:
od/d
d/do:
Pri zápise dátumov je možné využívať skratky:
D
systém zohľadní dnešný dátum
V
systém zohľadní včerajší dátum
R
systém zohľadní prvý deň aktuálneho roku
M
systém zohľadní prvý deň aktuálneho mesiaca
Možnosť zadávať rôzne formáty (napr.: R-1)
VYHĽADÁVACIA MASKA NIE JE FORMULÁR:
Stačí vyplniť jedno kritérium pre zobrazenie výsledkov.
Pri vyhľadávaní v texte predpisu môžete použiť logické operátory.
Ak si nie ste istý pravopisom, stačí zadať základ slova a rovná sa „=“.
Systém ponúkne zoznam slov, ktoré pozná.
Uniiká
Unikátny
kátny LLexRank:
kátn
exR
Rankk:
» radí výsledky vyhľadávania podľa relevancie dokumentu
» posudzuje relevanciu záznamu podľa celého komplexu a kontextu
kritérií vychádzajúcich z princípov právneho poriadku a potrieb
právnickej praxe
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