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Vitajte vo svete kvalitných
informácií s tradíciou

Wolters Kluwer vo svete
Máme bohaté

Slúžime
zákazníkom
vo viac ako

dedičstvo silných hodnôt,
odborných vedomostí
a inovácií s neustálym
dôrazom na potreby
zákazníkov.

krajinách
sveta a naše
pobočky sú vo
viac ako v 40
krajinách.

181-ročné 180

Máme viac ako

Pre

zamestnancov na
celom svete.

trhov sme
prvou voľbou
profesionálov.

19 000 80 %

Wolters Kluwer na Slovensku
Vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o.,
pôsobí na slovenskom 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 škol
stvo. Je dcérskou spoločnosťou nadnárod
ného koncernu Wolters Kluwer International
Company.
Dňa 1. januára 2003 došlo k jeho zlúčeniu
s firmou COMPRIS software, spol. s r. o.,
zameriavajúcou sa na vývoj, tvorbu a dis
tribúciu slovenskej verzie Automatizovaného
systému právnych informácií – ASPI. Wolters
Kluwer je výhradným dodávateľom softvéru
ASPI pre Slovenskú republiku.
Viac ako

20 000
užívateľov
ASPI
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6

portálov a aplikácií

Našimi autormi sú sudcovia, advokáti, daňoví
poradcovia, audítori a ďalší významní od
borníci pôsobiaci v súkromnej praxi, v štát
nej správe a samospráve alebo na vysokých
školách.
V každej predmetnej oblasti sa Wolters
Kluwer snaží poskytnúť informácie, nástroje
a riešenia, ktoré pomôžu odborníkom efek
tívne sa rozhodnúť a zlepšovať ich produk
tivitu. V súlade s touto víziou sa opiera
o svoje silné značky a pozíciu na trhu
s cieľom vytvoriť pre zákazníkov hodnotu pros
tredníctvom aktuálnych, presných a odborných
informácií, popredných technológií, soft
vérových
riešení
a
nadštandardných
zákazníckych služieb.

13

odborných časopisov

Viac ako

1 300

autorov z rôznych
profesijných oblastí
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Prečo ASPI?
Keď si potrebujete byť istý
ASPI (Automatizovaný Systém Právnych Informácií) je najpoužívanejší, moderný a komplexný
systém poskytujúci užívateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a súvisiacimi
informáciami.
Knižnica systému ASPI obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

viac ako 65 500 predpisov v rekonštruovanom,
resp. úplnom znení od roku 1918,
viac ako 3 000 000 rozhodnutí súdov SR,
právnickú a ekonomickú literatúru,
navigátory (procesné právne postupy),
predpisy EÚ a judikatúru SDEÚ,
časopisy,
vzory,

•
•
•
•
•
•
•

kalkulačky,
bibliografické odkazy,
Obchodný vestník,
preloženú legislatívu,
spravodajstvo TASR,
monografie a
všeobecne záväzné nariadenia.

Systém ASPI je pravidelne dopĺňaný novými aktuálnymi informáciami, zdrojmi a textami,
čo predstavuje viac ako 4,1 miliónov dokumentov.

Viac ako 20-tisíc užívateľov oceňuje výhody systému ASPI. Prečo?
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzájomná prepojenosť všetkých informácií. Každá vyhľadaná informácia dokáže pomocou
aktívnych odkazov ,,presmerovať” na ďalšie súvisiace dokumenty a texty, čo značne urýchľuje
prácu.
Presné a rýchle vyhľadávanie. Vďaka jedinečnému spracovaniu textov a použitej logike
vyhľadávania („myslíme za vás“) s množstvom spresňujúcich kritérií a následným filtrom
vyhľadaných informácií užívateľ získa rýchly prehľad.
Komplexné riešenie a najrozsiahlejšia databáza. Systém neobsahuje len znenia právnych
predpisov, ale aj ďalšie informácie, články a databázy právnych predpisov, ktoré pomôžu
užívateľovi pri hľadaní „ducha zákona“ a správneho riešenia.
Neobmedzená práca s textom. Užívateľ má možnosť označovať, exportovať, tlačiť a editovať
texty podľa vlastných potrieb.
Jednoduché a intuitívne ovládanie programu. Program je užívateľsky nenáročný. Na webovej
stránke www.aspi.sk/videonavody sú sprístupnené manuály, ako systém profesionálne
využívať.
Technické riešenia. Bezkonkurenčný výber technických online a offline riešení.
Priebežná aktualizácia dát prebieha v pravidelných intervaloch (denne, týždenne).
Široká škála podporovaných platforiem. Systém ASPI možno prevádzkovať na celej škále
počítačových systémov.
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Autorský obsah v ASPI
viac ako

111

AKTUALIZOVANÝCH
KOMENTÁROV

viac ako

57

VYBRANÝCH
JUDIKATÚR

Civilné mimosporové konanie
Civilné sporové konanie
Daňové právo — daňový poradca
Daňové právo — správca dane
GDPR/Ochrana osobných údajov
Konkurzné právo
Občianské právo
Občianské právo procesné
Obchodné právo
Pracovné právo
Priestupkové konanie
Rodinné právo
Správne právo
Správne súdne konanie
Stavebné konanie
Trestné právo

viac ako

1 078

VZOROV
DOKUMENTOV
zo

16

OBLASTÍ

ARS Notaria
Bezpečnosť práce v praxi
Bulletin slovenskej advokácie
Corpus Delicti
Dane a účtovníctvo v praxi
Dane v súdnej praxi
DPH v praxi
Duševné vlastníctvo
Legal Point
Magister officiorum
Právny obzor
Právo a manažment v zdravotníctve
Právo pre ROPO a obce v praxi
Súkromné právo
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
Verejné obstarávanie - právo a prax
Zo súdnej praxe

viac ako

11 603
ČLÁNKOV
zo

17

ODBORNÝCH
ČASOPISOV

Navigátory
Verejné obstarávanie
Daňové postupy
Trestné právo
Pracovnoprávne postupy
Civilný sporový poriadok
Civilný mimosporový poriadok
Správny súdny poriadok
BOZP a ochrana pred požiarmi
Kolektívne vyjednávanie
Obchodné spoločnosti
GDPR/ochrana osobných údajov
Správa a vymáhanie pohľadávok
Sťažnosti
Správne konanie

viac ako

160

MONOGRAFIÍ
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Autorský obsah v ASPI - komentáre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Komentár k Autorskému zákonu (185/2015 Z. z.)
Komentár k Zákonníku práce (311/2001 Z. z.)
Komentár k Zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (124/2006 Z. z.)
Komentár k Zákonu o dani z motorových vozidiel (361/2014 Z. z.)
Komentár k Zákonu o inšpekcii práce (125/2006 Z. z.)
Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii (7/2005 Z. z.)
Komentár k Zákonu o mediácii (420/2004 Z. z.)
Komentár k Zákonu o obecnom zriadení (369/1990 Z. z.)
Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti (394/2012 Z. z.)
Komentár k Zákonu o používaní registračnej pokladnice (289/2008 Z. z.)
Komentár k Zákonu o priestupkoch (372/1990 Zb.)
Komentár k Zákonu o príspevku poskytovanom z eurofondov (292/2014 Z. z.)
Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
(583/2004 Z. z.)
Komentár k Zákonu o sociálnom fonde (152/1994 Z. z.)
Komentár k Zákonu o správcoch (8/2005 Z. z.)
Komentár k Zákonu o účtovníctve (431/2002 Z. z.)
Komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve [77/2007
(FS)]
Komentár k postupom účtovania v podvojnom účtovníctve [04/2003 (FS)]
Komentár k postupom účtovania pre ROPO a obce [37/2007 (FS)]
Komentár k účtovnej závierke pre veľké, malé a mikro účtovné jednotky
[46/2014 (FS), 45/2014 (FS), 57/2013 (FS)]
Komentár k Zákonu o verejnom obstarávaní (343/2015 Z. z.)
Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme (552/2003 Z. z.)
Komentár ku Katastrálnemu zákonu (162/1995 Z. z.)
Komentár k Antidiskriminačnému zákonu (365/2004 Z. z.)
Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku (161/2015 Z. z.)
Komentár k Civilnému sporovému poriadku (160/2015 Z. z.)
Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských
rozhodnutí (74/1959 Sb.)
Komentár k GDPR / všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
(2016/679/EU)
Komentár ku Geologickému zákonu (569/2007 Z. z.)
Komentár k Medzinárodným ochranným známkam podľa Madridského
systému:
»»
Protokol o Madridskej dohode (267/1998 Z. z.)
»»
Vyhláška o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továren
ských alebo obchodných známok (65/1975 Zb.)
»»
Vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise
ochranných známok a k protokolu k tejto dohode (345/1998 Z. z.)
Komentár k Nariadeniu Brusel I (1215/2012/EÚ)
Komentár k Nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posil
nená spolupráca na účely zriadenia (2017/1939/EÚ)
Komentár k Nariadeniu Rím I (593/2008/ES)
Komentár k Správnemu súdnemu poriadku (162/2015 Z. z.)
Komentár k Vyhláške, ktorou sa ustanovuje ﬁn. limit pre nadlimitnú
zákazku (153/2016 Z. z.)
Komentár k Vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom
európskom dok. (155/2016 Z. z.)
Komentár k Vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe
výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
(156/2016 Z. z.)
Komentár k Vyhláške ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (380/2014 Z. z.)
Komentár k Vyhláške o minimálnom obsahu ďalšieho odborného
vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch (328/2015 Z. z.)
Komentár k Zákonu o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho
pozemku (140/2014 Z. z.)
Komentár k Zákonu o cestovných náhradách (283/2002 Z. z.)
Komentár k Zákonu o cezhraničnom vysielaní (351/2015 Z. z.)
Komentár k Zákonu o dani z príjmov (595/2003 Z. z.)
Komentár k Zákonu o dobrovoľných dražbách (527/2002 Z. z.)
Komentár k Zákonu o dohľade nad ﬁnančným trhom (747/2004 Z. z.)
Komentár k Zákonu o energetike (251/2012 Z. z.)
Komentár k Zákonu o ﬁnančnej kontrole a audite (357/2015 Z. z.)
Komentár k Zákonu o integrovanej prevencii (39/2013 Z. z.)
Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní (2/1991 Zb.)
Komentár k Zákonu o krátkodobom nájme bytu (98/2014 Z. z.)
Kometár k nájomným vzťahom v súkromnom práve — nájomné vzťahy
v Občianskom zákonníku (40/1964 Zb.), v Zákone o krátkodobom nájme
bytu (98/2014 Z. z.), v Zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov
(116/1990 Zb.)
Komentár k Zákonu o lesoch (326/2005 Z. z.)
Komentár k Zákonu o miestnom poplatku za rozvoj (447/2015 Z. z.)
Komentár k Zákonu o minimálnej mzde (663/2007 Z. z.)
Komentár k Zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľno
hospodárskeho podniku a lesných pozemkov (504/2003 Z. z.)
Komentár k Zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamo
vaním protispoločenskej činnosti (307/2014 Z. z.)
Komentár k Zákonu o obetiach trestných činov (274/2017 Z. z.)
Komentár k Zákonu o odpadoch (79/2015 Z. z.)
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Komentár k Zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (136/2001 Z. z.)
Komentár k Zákonu o ochrane osobných údajov (18/2018 Z. z.)
Komentár k Zákonu o ochrane pred odpočúvaním (166/2003 Z. z.)
Komentár k Zákonu o ochrane pred požiarmi (314/2001 Z. z.)
Komentár k Zákonu o ochrane prírody a krajiny (543/2002 Z. z.)
Komentár k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých
služieb cestovn0ho ruchu (161/2011 Z. z.)
Komentár k Zákonu o ochranných známkach (506/2009 Z. z.)
Komentár k Zákonu o organizovaní verejných kultúrnych podujatí
(96/1991 Zb.)
Komentár k Zákonu o organizovaní verejných športových podujatí
(1/2014 Z. z.)
Komentár k Zákonu o podmienkach predaja výrobkov na trhových mies
tach (178/1998 Z. z.)
Komentár k Zákonu o podmienkach výkonu volebného práva (180/2014 Z. z.)
Komentár k Zákonu o Policajnom zbore (171/1993 Z. z.)
Komentár k Zákonu o poľovníctve (274/2009 Z. z.)
Komentár k Zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(24/2006 Z. z.)
Komentár k Zákonu o regulácii v sieťových odvetviach (250/2012 Z. z.)
Komentár k Zákonu o rozhodcovskom konaní (244/2002 Z. z.)
Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy (523/2004 Z. z.)
Komentár k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (211/2000 Z. z.)
Komentár k Zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (335/2014 Z. z.)
Komentár k Zákonu o správcoch bytových domov (246/2015 Z. z.)
Komentár k Zákonu o sťažnostiach (9/2010 Z. z.)
Komentár k Zákonu o strelných zbraniach (190/2003 Z. z.)
Komentár k Zákonu o súdnych poplatkoch (71/1992 Zb.)
Komentár k Zákonu o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
(525/2003 Z. z.)
Komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb (91/2016 Z. z.)
Komentár k Zákonu o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
SR (400/2015 Z. z.)
Komentár k Zákonu o upomínacom konaní (307/2016 Z. z.)
Komentár k Zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
(182/1993 Z. z.)
Komentár k Zákonu o výchove a vzdelávaní — školský zákon (245/2008 Z. z.)
Komentár k Zákonu o výkone trestu odňatia slobody (475/2005 Z. z.)
Komentár k Zákonu o výkone väzby (221/2006 Z. z.)
Komentár k Zákonu o vysielaní a retransmisii (308/2000 Z. z.)
Komentár k Zákonu o znalcoch a tlmočníkoch (382/2004 Z. z.)
Komentár k Vyhláške, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z.
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (490/2004 Z. z.)
Komentár k Vyhláške o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za
stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (491/2004 Z. z.)
Komentár k Zákonu o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci
(514/2003 Z. z.)
Komentár k Zákonu zmenkovému a šekovému (191/1950 Sb.)
Komentár k Zákonu o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými
orgánmi (486/2013 Z. z.)
Komentár k Zákonu o dani z poistenia (213/2018 Z. z.)
Komentár k Zákonu o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločen
ského uplatnenia (437/2004 Z. z.)
Komentár k Zákonu o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod
stavbami (66/2009 Z. z.)

Ponuku komentárov
neustále rozširujeme.
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ASPI Základ
ASPI Základ je súčasťou každej licencie systému ASPI. Zahrňuje predpisy SR, základnú judikatúru a literatúru,
vybrané periodiká, komentáre a monografie, predpisy EÚ a judikatúru SDEÚ, kompletnú bibliografiu
a rovnopis Zbierky zákonov SR. Poskytuje vzájomné prepojenia so súvisiacim obsahom až na úrovni konkrétneho
ustanovenia. K dispozícii sú možnosti ako porovnávanie časových verzií, tlač, kopírovanie a export dokumentov.
Všetky dokumenty možno uložiť a ďalej upravovať v editovateľnom formáte (napr. word).
ASPI Základ poskytujeme k autorskému obsahu (komentáre, výbery z judikatúry, vzory, preložená legislatíva atď.)
bezplatne.

Komentáre
•
•

Predpisy

viac ako 65 500 právnych
predpisov v úplnom znení, vo
všetkých časových zneniach,
spracovávané denne

Komentár k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže
od Protimonopolného úradu SR
Komentár k protokolu o Madridskej dohode, k
vyhláške o Madridskej dohode o medzinárodnom
zápise továrenských alebo obchodných známok a
k vykonávaciemu predpisu k Madridskej dohode
o medzinárodnom zápise ochranných známok a k
protokolu k tejto dohode od Úradu priemyselného
vlastníctva SR

4 periodiká
•

Predpisy EÚ
a judikatúra
SDEÚ

•
•
•

Bulletin slovenskej
advokácie
Magister officiorum
Corpus delicti
Legal Point

Judikatúra
viac ako
3 000 000
súdnych
rozhodnutí

Základná literatúra

vybrané časopisy, dôvodové správy,
vestníky, kazuistiky, pokyny,
usmernenia a stanoviská — spolu
viac ako 12 500 dokumentov
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Bibliografia

Monografie + materiály
Národného inšpektorátu práce
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Tematické oblasti
Časopis

Monografia

Navigátor

Civilné sporové a nesporové právo

Zo súdnej praxe s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
Komentár k Civilnému sporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
Komentár k Zákonu o súdnych poplatkoch (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní (Kerecman, P.,

Fabianová, Z., Frištiková, T.)

Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (Horváth, E.)
Judikatúra Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR
(Pirošíková, M., Bálintová, M.)
Orgány ochrany práva (Svák, J., Balog, B., Polka, L., 2017)
Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo (Krošlák, D.,
Moravčíková, M., 2015)
Sporové konanie pre každého (Benedik, M., 2017)
Civilný sporový poriadok (Gešková, K.)
Civilný mimosporový poriadok (Tomašovič, M.)

Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v angličtine
Prevodová tabuľka k rekodifikácii (CSP, CMP, SSP vs. OSP)
Rekodifikácia - dôvodové správy k ustanoveniam
Sprievodca rekodifikáciou (Tomašovič, M., Fečík, M.)
Civilný mimosporový poriadok
Civilný sporový poriadok
Občianske právo procesné (OSP)

Daňové právo

Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Dane v súdnej praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Daňovému poriadku (Beran, K., Mrvová, M.)
Komentár k Zákonu o dani z motorových vozidiel (Fülöpová, J.)
Komentár k Zákonu o dani z príjmov (Horniaček, P., Mezeiová, V.)
Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady (Bubeníková, I., Fülöpová, J.)
Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti (Nižňanský, J.)
Komentár k Zákonu o používaní registračnej pokladnice (Solíková, V.)
Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (Rybanský, L.)
Komentár k Zákonu o dani z poistenia (Beňo, M., Maťko, E., Šalkovičová, I., 2018)
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho
dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M.)
Judikatúra vo veciach daňového práva (Hirková, M., Rumana, I.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2011-2012 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2013 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2014 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2015 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2016 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2017 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (Dobšovič, D., 2015)
Daňové úniky v Slovenskej republike (Šimonová, J., 2017)
Daňovníctvo - daňová teória a politika I (Schultzová, A., 2011)
Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v SR
(Kušnírová, J., 2016)

Úvod do práva transferového oceňovania (Kočiš, M., 2015)
Internetový obchod (Tužinský, M. a kol., 2016)
Daňové postupy (JNC Legal s. r. o. - Nižňanský, J., Fúrová, L.)
Daňové právo - daňovník, daňový poradca
Daňové právo/správca dane
Otázky a odpovede z oblasti daní

Občianske právo hmotné/notári

Súkromné právo s archívom (Wolters Kluwer)
ARS NOTARIA s archívom od roku 2006 (Notárska komora SR)
Právny obzor s archívom (Ústav štátu a práva SAV)
Komentár k Občianskemu zákonníku
Komentár k Zákonu o notároch a notárskej činnosti
Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov
Judikatúra vo veciach dedičského práva (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach dobrých mravov (Valuška, P., Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach náhrady škody (Vojtko, P., Nemcová, K.)
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov I. diel (Jakubáč, R.,
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Vzory

Preklad

Jakubáč, Z.)

Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov II. diel (Jakubáč, R.,
Jakubáč, Z.)

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti (Vozár, J.,

Zlocha, Ľ.)

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (Kerecman, P.,
Ficová, K.)

Cezhraničné dedenie (Breznoščáková, M., 2015)
Dlhy poručiteľa a ich vysporiadanie v dedičskom konaní
(Breznoščáková, M., 2016)

Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady

(Ondrášiková, P., 2015)

Zodpovednosť za vady diela (Lukáčka, P. a kol., 2016)
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. - v angličtine
Občianske právo hmotné
Otázky a odpovede z oblasti občianskeho práva

Obchodné právo

Komentár k Obchodnému zákonníku (Ovečková, O. a kol.)
Komentár k Zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (Králičková, B.)
Komentár k Zákonu zmenkovému a šekovému - komentár k právnej
úprave zmeniek (Jablonka, B.)
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností (Strapáč, P.)
Judikatúra vo veciach reklamy (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve (Strapáč, P.)
Judikatúra vo veciach zmeniek (Strapáč, P.)
Devízové právo v Slovenskej republike - Devízový zákon
s komentárom (Kubincová, S., 2014)
Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí
(Remišová, A. a kol., 2015)

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (Kadlečík, K., Markovič, P., 2015)
Medzinárodné ekonomické právo (Milošovičová, P., Nováčková, D.,
Wefersová, J., 2017)

Podnikateľské právo (Krošlák, D., Nevolná, Z., Olšovská, A., 2014)
Právo cenných papierov (Holub, D., 2013)
Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi (Remišová, A.,
2015)

Zasielateľstvo a logistika (Brumerčíková, B. a kol., 2014)
Doprava a elektronické podnikanie (Buková, B. a kol., 2014)
Zmluvné umenie v obchodnom práve (Mamojka, M., 2015)
Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve (Mitterpachová, J., 2015)
Obchodné spoločnosti (PRK Partners)
Obchodný zákonník (HANDELSGESETZBUCH) DE 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v angličtine
Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. v angličtine
Obchodné právo
Otázky a odpovede z oblasti obchodného práva

Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

Duševné vlastníctvo s archívom
Komentár k Autorskému zákonu – 185/2015 Z. z (Lazíková, J.)
Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T.,
Hochmann, J., Olejár, D.)

Komentár k Vyhláške NBÚ č. 164/2018 Z. z. (Olejár, D.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 165/2018 Z. z. (Andraško, J.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 166/2018 Z. z. (Hochmann, J.)
Komentár k Medzinárodným ochranným známkam podľa Madridského
systému (Komentár k Protokolu k Madridskej dohode; Komentár k Vy
hláške o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských
alebo obchodných známok; Komentár k Vykonávaciemu predpisu k
Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k
protokolu k tejto dohode)
Komentár k Zákonu o ochranných známkach
Komentár k Zákonu o vysielaní a retransmisii (Kukliš, Ľ., Tarabčák, I.)
Judikatúra vo veciach mediálneho práva (Zemková, J., Ondrušková, T.)
Regulácia elektronických médií (Kukliš, Ľ., 2015)
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Tematické oblasti
Časopis

Monografia

Navigátor

Priestupkové právo

Komentár k Zákonu o priestupkoch (Spišiaková, H.)
Judikatúra vo veciach priestupkového práva (Hajdinová, J., Babiaková, E.)
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (Babiaková, E., Hajdinová, J.)
Priestupkové konanie (Srebalová, M., Horvat, M., Maslen, M.)
Priestupkové právo

Spotrebiteľské právo

Komentár k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých
služieb cest. ruchu (Budjač, M., Šurín, L.)
Komentár k Zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
Komentár k Vyhláške č. 380/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ (Lazíková, J., 2018)

Správne právo

Komentár k Správnemu poriadku (Sobihard, J.)
Komentár k Správnemu súdnemu poriadku (Hanzelová, I., Rumana, I.,

Šingliarová, I.)

Komentár k Zákonu o sťažnostiach (Horvat, M.)
Komentár k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (Ikrényi, P.,
Tkáč, J., Bako, M., Vokálová, D., Ikrényi, I.)

Komentár k Zákonu o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
SR (Svák, J., Surmajová, Ž., Balog, B.)
Komentár k Zákonu o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej
moci (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám (Rumana, I.,

Šingliarová, I.)

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu (Jakubáč, R.)
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb (Horvat, M., 2017)
Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
Správny súdny poriadok (Horvat, M., Cepek, B.)
Sťažnosti (Fúrová, L.)
Správne právo
Správny súdny poriadok
Otázky a odpovede z oblasti správneho práva

GDPR/ochrana údajov

Komentár k GDPR/všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
(Valentová, T., Golais, J., Bierstein, M.)

Komentár k Zákonu o ochrane osobných údajov (Valentová, T., Golais, J.,
Bierstein, M.)

Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov (Tkáč, J.)
Nové pravidlá ochrany osobných údajov (Valentová T., Žuľová J., Švec M., 2018)
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (Švec, M.,
Valentová, T., 2016)

Ochrana osobných údajov
GDPR/Ochrana osobných údajov (PRK Partners, s. r. o.)

Konkurzné právo

Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii (Pospíšil, B., Macek, J.,

Maliar, M., Kitta, V.)

Komentár k Zákonu o správcoch (Králik, M.)
Komentár k Vyhláške č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (Králik, M.)
Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania
(Štofková, P.)

Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
(Štofková, P., 2012)

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. v angličtine
Konkurzné právo

Pracovné právo

Komentár k Zákonníku práce (Krajčo, J. a kol.) + (Matejka, O. a kol.)
Komentár k Antidiskriminačnému zákonu (Matejka, O. a kol.)
Komentár k Zákonu o cestovných náhradách (Horváthová, M.)
Komentár k Zákonu o cezhraničnom vysielaní (Hager, B., Sapáková, J.,
Janošková, N., Liebscherová, K.)

Komentár k Zákonu o minimálnej mzde (Macková, Z., Mačuha, M.)
Komentár k Zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamo
vaním protispoločenskej činnosti (Mičudová, T.)
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Preklad

Komentár k Zákonu o sociálnom fonde (Horváthová, M.)
Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme (Mičudová, T.)
Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní (Toman, J., Švec, M.,

Schuszteková, S.)

Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (Kročková, K., Grancová, B.)
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve (Poruban, A.,

Kotira, P., Čapkovičová, A., Balážová, K.)

Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru (Harajdič, J.)
Právo kolektívne vyjednávať a jeho realizácia v praxi (Schuszteková, S., 2015)
Agentúrne zamestnávanie (Olšovská, A., Toman, J., Švec, M.,
Schuszteková, S., Bulla, M.)

Konto pracovného času (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S., 2017)
Legal or Illegal (Hamuľák, J., 2017)
Pracovné právo pre verejnú správu. 88 otázok a odpovedí
(Briestenský, L., 2011)

Pracovné právo v poznámkach s príkladmi (Žulová, J. a kol., 2015)
Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (Černáková, J., 2017)
Pracovnoprávne vzťahy v samospráve (Thurzová, M. a kol., 2016)
Pracovný čas (Toman, J., 2018)
Riadenie ľudských zdrojov (Joniaková, Z. a kol., 2016)
Pracovný pomer (Olšovská, A., 2017)
Prekážky v práci (Toman, J., 2018)
Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku
(Švec, M. a kol., 2018)

Pracovnoprávne postupy (Matejka, O.)
Kolektívne vyjednávanie (Švec, M., Drobný, M., Labour Law Association)
Kompetencie zástupcov zamestnancov (Švec, M., Drobný, M.,
Szabóová, T., Labour Law Association)

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v angličtine
Pracovné právo
Otázky a odpovede z oblasti pracovného práva

Rodinné právo

Komentár k Zákonu o rodine (Horváth, E., Varga, E.)
Judikatúra vo veciach bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom
(Fabianová, Z., Frištiková, T.)

Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom (Tragalová, D., 2018)
Rodinné právo

Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností

Komentár k Stavebnému zákonu (kolektív autorov)
Komentár ku Geologickému zákonu (Balog, B., Kaššák, R.)
Komentár k Zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľno
hospodárskeho pozemku (Nociar, A.)
Komentár k Zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľno
hospodárskeho podniku a lesných pozemkov (Vargaeštok, P., Slamka, M.)
Komentár ku Katastrálnemu zákonu (Halama, O.)
Komentár k zákonu o pozemkových spoločenstvách (Jakubáč, R.,
Maslák, M., Štefanko, J.)

Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach stavebného konania (Babiaková, E., Leňová, L.)
Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v angličtine
Stavebné konanie

Trestné právo

Komentár k Trestnému poriadku (kolektív autorov)
Komentár k Trestnému zákonu (kolektív autorov)
Komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb (Záhora, J.,

Šimovček, I.)

Komentár k Zákonu o obetiach trestných činov (Záhora, J.)
Judikatúra SDEÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L.)
Judikatúra SDEÚ vo veciach trestných (Klimek, L.)
Judikatúra NS SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L.)
Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Černáková, L.)
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí (Černáková, L.)
Daňové podvodné konania a ich dokazovanie (Šamko, P., 2015)
Trestný čin podvodu (Šamko, P., 2015)
Korupcia (Tittlová, M., 2015)
Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
(Kyjac, Z., 2015)
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Tematické oblasti
Časopis

Monografia

Navigátor

Trestná zodpovednosť právnických osôb (Turayová, Y. a kol., 2016)
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (Valicová, V., 2014)
Trestnoprávne postupy (Tittlová, M., Vlha, M.)
Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. - v angličtine
Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v angličtine
Trestné právo

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie. Právo a prax - s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Zákonu o verejnom obstarávaní (Tkáč, J., Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje fin. limit
pre nadlimitnú zákazku (Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob
nosti o jednotnom európskom dok. (Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob
nosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely
vyhotovenia referencie (Griga, M.)
Komentár k Zákonu o príspevku poskytovanom z eurofondov
(Janurová, K., Mareková, M.)

Judikatúra SDEÚ vo veciach verejného obstarávania (Griga, M., Tkáč, J.)
Judikatúra vo veciach verejného obstarávania (Zemková, J., Šindliarová, I.)
Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok (Tkáč, J., 2013)
Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi (Púček, Ľ,
Zamišková, A., 2015)

Verejné obstarávanie/verejný obstarávateľ a uchádzač, verejné
obstarávanie podľa 343/2015 Z. z. (I.T.E.I. s. r. o., Griga, M.)
Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v angličtine
Verejné obstarávanie (Tkáč, J.)

BOZP/ochrana pred požiarmi

Bezpečnosť práce v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Paceková, T.)
Komentár k Zákonu o inšpekcii práce (Jurík, V.)
Komentár k Zákonu o ochrane pred požiarmi (Komár, P.)
Osobné ochranné pracovné prostriedky (Kardošová, M., 2014)
BOZP a PO (Inštitút bezpečnosti práce, Račko, T., Fančovič, M.)
Vyhláška o požiarnej prevencii (Act on occupational health and safety) 121/2002 Z. z.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Regulation on Fire
Prevention) - 124/2006 Z. z.

Zákon o ochrane pred požiarmi (Act on Fire Protection) - 314/2001 Z. z.

Byty a nebytové priestory

Komentár k Zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
(Strapáč, P. a kol.)

Komentár k Zákonu o správcoch bytových domov (Budjač, M., Šurín, L.)
Komentár k Zákonu o krátkodobom nájme bytu (Budjač, M., Fančovič, B.)
Komentár k Vyhláške o minimálnom obsahu ďalšieho odborného
vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch (Budjač, M., Šurín, L.)
Kometár k nájomným vzťahom v súkromnom práve - nájomné vzťahy
v Občianskom zákonníku, v Zákone o krátkodobom nájme bytu,
v Zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov (Strapáč, P. a kol.)
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (Budjač, M., Fančovič, B.,)

Colné právo

Komentár k Zákonu o presadzovaní práv duševného vlastníctva
colnými orgánmi (Roháček, P.)
Colné právo – Nový Colný kódex Únie (Prosman, M., Vysocký, R., 2018)

Exekúcie, pohľadávky

Komentár k Exekučnému poriadku (kolektív autorov)
Judikatúra vo veciach exekučného konania I-III (Budjač, M., Gibaľová, J.)
Správa a vymáhanie pohľadávok I a II (Daniel, P., 2013, 2015)
Exekučné konanie (Tomašovič, M.)
Správa a vymáhanie pohľadávok (Daniel, P.)

Vzory

Preklad

Finančné právo

Komentár k Zákonu o dohľade nad finančným trhom (Slezáková, A.,

Mikloš, P. a kol.)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Sidak, M.,
Sládeková, A., 2014)

Samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu
(Slezáková, A., Tkáč, P., Novotná, M., 2016)

Konanie vo veciach dohľadu (Slezáková, A., Slezák, P., Nádaský, S., 2018)

Mimosúdne riešenie sporov

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských
rozhodnutí (Mičinský, Ľ., Olík, M.)
Komentár k Nariadeniu Brusel I (Lacko, P.)
Komentár k Nariadeniu Rím I (Lacko, P.)
Komentár k Zákonu o dobrovoľných dražbách (Budjač, M., Gibaľová, J.,

Straka, P., Lazíková, J.)

Komentár k Zákonu o mediácii (Budjač, M., Šimonová, K., Lazíková, J.)
Komentár k Zákonu o rozhodcovskom konaní (Hučková, R.)
Mediácia - praktický sprievodca (Swanová, B. a kol., 2016)
Právomoc a rozhodné právo v obč. a obch. vzťahoch s cudzím
prvkom (Lacko, P., 2014)

Právo sociálneho zabezpečenia

Komentár k Zákonu o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie
spoločenského uplatnenia (Volčko, V., Pázmány, T., Tomková, K., Onderková, L.)
Judikatúra vo veciach sociálnych, I. a II. diel (Závadská, E., Kokodičová, K.)
Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku (Árendáš, P.,
Chovancová, B., Gvozdják, V., 2017)

Mzdy profesionálne (Matlovičová, I., 2014)
Dovolenka - pracovnoprávna a mzdová príručka (Matlovičová, I., 2016)
Otázky a odpovede z oblasti odvodov a miezd

Právo v zdravotníctve

Právo a manažment v zdravotníctve s archívom (Wolters Kluwer)
HealthASPI
Lekár verzus legislatíva (Doktor, Z., 2012)
Mediácia v zdravotníctve (Kutlík, F., 2017)
Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne
a zdravotníctve (Kádek, P., 2014)
Zdravotnícky manažment a financovanie (Ozorovský, V., Vojteková, I., 2016)
Trestné právo v zdravotníctve (Kádek, P., 2016)
Otázky a odpovede z oblasti zdravotníctva

Právo životného prostredia

Komentár k Zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia (Balog, B., Bizoňová, G., Jankovičová, K.)
Komentár k Zákonu o lesoch (Tittlová, M., Papáček, P.)
Komentár k Zákonu o odpadoch (Takáč, P.) a (Gašparíková, B., Takáč, P.)
Komentár k Zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Katrlík, R.)
Komentár k Zákonu o štátnej správe starostlivosti o živ. prostr. (Balog, B.)
Komentár k Zákonu o ochrane prírody a krajiny (Múčková, B., Balog, B.,
Jenčo, J., Kiča, M.)

Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia (Gavalec, M.)
Zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP č. 24/2006 Z. z. v angličtine

Regulácia sieťových odvetví

Komentár k Zákonu o regulácii v sieťových odvetviach (Ikrényi, P.,
Ľahký, M., Prekop, R.)

Komentár k Zákonu o energetike (Balog, B., Hanulák, R., Halák, M., Dudlák, M.)

Samospráva

Právo pre ROPO a obce a Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Zákonu o finančnej kontrole a audite (Zacharidesová, V.)
Komentár k Zákonu o miestnom poplatku za rozvoj (Říha, J.)
Komentár k Zákonu o obecnom zriadení (Tekeli, J., Hoffmann, M.)
Komentár k Zákonu o organizovaní verejných kultúrnych podujatí
(Mičudová, T.)

Komentár k Zákonu o organizovaní verejných športových podujatí
(Strapáč, P., Tomáš, Š.)

Komentár k Zákonu o podmienkach predaja výrobkov na trhových
miestach (Strapáč, P.)
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Tematické oblasti
Časopis

Monografia

Navigátor

Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
(Konečná Veverková, I.)

Komentár k Zákonu o podmienkach výkonu volebného práva (Domin, M.)
Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy

(Harušťáková, I.)
Komentár k Zákonu o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami
(Gallová, J.)
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach (Majorová, M. a spol., 2015)
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve (Konečná Veverková, I., 2017)
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra (Veverková, I., 2013)
Ekonomické minimum starostu (Veverková, I., 2015)
Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe (Sýkora, J., 2016)

Kompetenčné právo v obecnej samospráve - Konfliktné oblasti
(Tekeli, J., 2016)

Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni
(Belajová, A. a kol., 2014)

Susedské spory v obci (Spišiaková, H., 2017)
Nakladanie s majetkom obce (Tekeli, J., 2018)
Nové pravidlá odmeňovania v obci (Tekeli, J., 2016)
Reklamné stavby podľa stavebného zákona (Spišiaková, H., 2018)
Rozpočet obce a vyššieho územného celku (Konečná Veverková, I., 2017)
Slobodný prístup k informáciám - povinnosti obcí a miest (Soldán, A., 2015)
Sprievodca miestnou samosprávou (Briestenský, L., 2018)
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (Konečná Veverková, I., 2017)
Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienka územných
celkov SR pre verejnú správu (Kováč, M., 2016)
Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy pre verejnú správu
(2016)

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (Hamalová, M. a kol.,
2014)

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku (Nižňanský, V.
a kol., 2014)

Výkladový slovník pre verejnú správu (Cibáková, V. a kol., 2016)
Základy verejnej správy (Klimovský, D., 2014)
Všeobecne záväzné nariadenia Banskobystrického kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Bratislavského kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy
Všeobecne záväzné nariadenia Košického kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Nitrianskeho kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Prešovského kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Trenčianskeho kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Trnavského kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Žilinský kraj
Otázky a odpovede z oblasti verejnej správy

Súdy/prokuratúra

Komentár k Nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva
posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (On

drejová, A.)

Komentár k Zákonu o ochrane pred odpočúvaním (Tittlová, M.)
Komentár k Zákonu o Policajnom zbore (Tittlová, M., Medelský, J.)
Komentár k Zákonu o strelných zbraniach (Solej, A., Solejová, T.)
Komentár k Zákonu o výkone trestu odňatia slobody (Tittlová, M.)
Komentár k Zákonu o výkone väzby (Tittlová, M.)
Komentár k Zákonu o poľovníctve (Ľupták, M., Sarvaš, M.)
Judikatúra vo veciach azylu (Harajdič, J.)
Pobyt cudzincov - judikatúra (Berthotyová, E., 2017)
Zaistenie cudzincov (Berthotyová, E., 2017)

Školstvo

Komentár k Zákonu o výchove a vzdelávaní - školský zákon (Krajčír, Z.,
Mlsnová, J., Surmajová, Ž.)

Ekonomika školy a školského zariadenia (Konečná Veverková, I., 2014)
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach (Konečná

Vzory

Preklad

Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych
mediátorov (Bieleszová, D., 2015)
Sociálna a didaktická komunikácia (Šuťáková, V., Ferencová, J.,
Zahatňanská, M., 2017)

Škola a kvalita (Turek, I., 2015)
Školská a rovesnícka mediácia (Bieleszová, D., 2017)
Školská mediácia - riešenie konfliktov a sporov zmierovaním
(Bieleszová, D., 2015)

Zriaďovateľ školy - práva - povinnosti - zodpovednosť (Konečná
Veverková, I., 2016)

Účtovníctvo/audítorstvo

Komentár k Zákonu o účtovníctve (Baláž, O.)
Komentár k postupom účtovania v podvojnom účtovníctve (Baláž, O.)
Komentár k postupom účtovania pre ROPO a obce (Marcin Jakubíková, H.)
Komentár k účtovnej závierke pre veľké, malé a mikro účtovné jednotky
(Baláž, O.)

Komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve (Acsová, J.)
Audit a audítorstvo (Maděra, F., 2015)
Audítorská dokumentácia (Kareš, L., 2015)
Audítorské postupy (Kareš, L., 2014)
Audítorské štandardy (Kareš, L., Krišková, P., 2015)
Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca (Spitzová, A., 2013)
Jednoduché účtovníctvo a dane neziskových organizácií
(Lukačovičová, J., 2016)
Teória auditu (Kareš, L., 2015)

Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva

(Seneši, N., Máziková, K., 2018)

Účtovníctvo a dane fyzických osôb (Baštincová, A., 2014)
Účtovníctvo vlastníckych transakcií (Máziková, K. a kol., 2016)
Účtovné súvzťažnosti (Mateášová, M., Meluchová, J., Ondrušová, L.,

Vašeková, M., 2018)

Otázky a odpovede z oblasti účtovníctva

Ústavné právo

Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať (Gajdošová, M.)
Interpretácia a argumentácia v práve (Mrva, M., Turčan, M., 2016)
Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Ľalík, T., 2015)
Parlamentná imunita na Slovensku, v Čechách, v niektorých iných
štátoch Európy a v judikatúre európskych súdov (Valo, M., 2018)
Ústavnoprávne aspekty územnej správy (Trellová, L., 2018)

Znalectvo, tlmočníctvo

Komentár k Zákonu o znalcoch a tlmočníkoch (Dankovčik, J., Rajničová
Knapíková, A.)
Komentár k Vyhláške č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (Strapáč, P.)
Komentár k Vyhláške č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách
výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov (Strapáč, P.)
Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku
(Strapáč, P., Ďurana, M., 2014)

Znalectvo (Kubica, M., Kardoš, P., Jakubec, M., 2013)

Aplikácie a ďalší autorský obsah

Kalkulačky SR
Obchodný vestník SR s archívom (nedostupné pre licencie SINGL
a Klient/Server)
Obchodný vestník (NGA)
Monitor pripravovanej legislatívy (NGA)
Monitoring spravodajstva TA SR v oblasti práva a ekonomiky (Cloud)

Veverková, I., 2017)

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia (Böhmerová, A.,
Stanislavová, M., 2016)

Materská škola - organizácia a manažment (Konečná-Veverková, I., 2018)
Základná škola - organizácia a manažment (Konečná Veverková, I., 2014)
Stredná škola - organizácia a manažment (Konečná Veverková, I., 2015)
Pracovnoprávne vzťahy v školstve (Belešová, J., 2017)
Riadenie školy a školského zariadenia (Veverková, I., 2013)
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ASPI pre právnické profesie
Systém ASPI ponúkame v troch základných nastaveniach/balíkoch zostavených špeciálne pre potreby právnických
profesií (advokáti, sudcovia atď.) - Štandard, Premium a Komplet. Každý z týchto balíkov obsahuje všetky
autorské zdroje z tematických oblastí označených pruhom príslušnej farby.
Balík ASPI

ŠTANDARD

Obsahuje tematické oblasti:
Počet tematických oblastí:
Počet zdrojov:

PREMIUM

KOMPLET

+

+

+

8

15

32

137

232

388

Tematická oblasť
ASPI základ
Civilné sporové a nesporové právo
Daňové právo
Občianske právo hmotné/notári
Obchodné právo
Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby
Priestupkové právo
Spotrebiteľské právo
Správne právo
GDPR/ochrana osobných údajov
Konkurzné právo
Pracovné právo
Rodinné právo
Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností
Trestné právo
Verejné obstarávanie
BOZP/ochrana pred požiarmi
Byty a nebytové priestory
Colné právo
Exekúcie, pohľadávky
Finančné právo
Mimosúdne riešenie sporov
Právo sociálneho zabezpečenia
Právo v zdravotníctve
Právo životného prostredia
Regulácia sieťových odvetví
Samospráva
Súdy/prokuratúra
Školstvo
Účtovníctvo/audítorstvo
Ústavné právo
Znalectvo, tlmočníctvo
Kalkulačky SR
Obchodný vestník SR s archívom (nedostupné pre licencie SINGL
a Klient/Server)
Obchodný vestník (NGA)
Monitor pripravovanej legislatívy (NGA)
Monitoring spravodajstva TASR v oblasti práva a ekonomiky (Cloud)

ASPI
ŠTANDARD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASPI
PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASPI
KOMPLET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systém ASPI si, samozrejme, môžete vyskladať aj individuálne, presne podľa vašich potrieb.
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ASPI pre ostatné profesie
Systém ASPI ponúkame aj pre iné profesie v rôznych nastaveniach (ASPI pre samosprávu, pre personalistov, pre
technikov BOZP atď.). Pre viac informácií o autorskom obsahu ASPI pre ostatné profesie kontaktujte, prosím, nášho
obchodného zástupcu (kontakty sú súčasťou tohto katalógu).

Technické riešenia systému ASPI
Offline

Web

Pracujete samostatne a službu potrebujete
mať dostupnú aj bez internetu?

Pracujete často mimo svojho pracoviska
a potrebujete mať systém ASPI dostupný
kedykoľvek, odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek
počítača alebo iného zariadenia?

Riešením je inštalácia v počítači užívateľa.
Inštalácia ASPI je vhodná pre jedného
užívateľa a jeden počítač alebo aj viac
užívateľov v prípade sieťového riešenia.
Cloud
Pracujete samostatne alebo v tíme
a ASPI potrebujete mať prístupné
odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet?
Zabezpečíme vám prístup ku vzdialeným
dátovým ASPI-serverom.
Riešenie je vhodné pre jedného užívateľa
a akýkoľvek počet počítačov.
Toto riešenie odporúčame spoločnostiam,
v ktorých potrebuje mať prístup k systému
viac užívateľov, pričom títo môžu pracovať aj
mimo obvyklého pracoviska. Každý
užívateľ (alebo skupina užívateľov) pritom
môže mať vlastné obsahové nastavenie.

Potrebujete pomoc so systémom ASPI?

Riešením je prístup cez webový prehliadač:
www.noveaspi.sk.
Prístup cez web odporúčame užívateľom,
ktorí nepracujú stabilne pri jednom počítači.
Výhody riešenia:
• nevyžaduje inštaláciu,
• nevyžaduje aktualizáciu programového
vybavenia,
• prístup k systému je možný
z akéhokoľvek miesta, kde ste pripojený
na internet formou vzdialeného prístupu
k dátovým ASPI-serverom,
• dátové ASPI-servery sú priebežne
aktualizované spoločnosťou Wolters
Kluwer SR s. r. o. a sú umiestnené
v profesionálnom dátovom cetntre,
• nevyžaduje IT podporu,
• možná personifikácia systému,
• možnosť aktivácie notifikácií.

Ak sa ocitnete v situácii, keď si v systéme
ASPI nebudete vedieť poradiť, navštívte
našu webovú stránku

www.aspi.sk/videonavody
Okrem 50 inštruktážnych videí tu nájdete
aj rôzne manuály a ďalšie užitočné
materiály na stiahnutie. Ak by ste na
svoju otázku nenašli odpoveď, zavolajte
nám:

02/58 10 20 20
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Pracujte
efektívne
a s istotou!
nové webové ASPI
www.noveaspi.sk
Nové funkcie vo webovom ASPI:
•
•
•
•

monitor Zbierky zákonov SR
monitor pripravovanej legislatívy
monitor Obchodného vestníka SR
s notifikáciou
možnosť dopĺňania a zdieľania
osobných poznámok

BEZPLATNOU registráciou
na www.noveaspi.sk získate tieto výhody:
•
•
•
•
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úplné znenia viac ako 65 500 predpisov
vo všetkých časových verziách
možnosť vkladania vlastných poznámok
sledovanie zmien jednotlivých
predpisov alebo ich ustanovení
funkciu exportu, ktorá vám uľahčí prácu
s dokumentom v jeho editovateľnej
podobe (napr. v MS Word)
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Ako na nové webové ASPI?
Registrácia na www.noveaspi.sk
Na registračný formulár sa dostanete klikom na nápis „Registrácia“
v pravom hornom rohu obrazovky.

Úvodná stránka ASPI
Domov – slúži pre návrat na hlavnú stránku zo všetkých podstránok.
Moje ASPI – nastavenie služieb, správa poznámok, licencií a notifikácií.
Návod – bližšie informácie o registrácii a prihlásení konta.
Kontakt – kontaktné informácie na poskytovateľa služby.
Najhľadanejšie dokumenty – najčastejšie vyhľadávané dokumenty
a odkazy užívateľa.
Základné predpisy – zoznam najdôležitejších predpisov.

Klikom na nápis „Registrácia“ vás stránka presmeruje na registračný
formulár, kde treba zadať vaše identifikačné údaje, podľa nasledu
júceho obrázka:

Vyhľadávanie dokumentov, slov, slovných
spojení a čísel
Vyhľadávanie v celom ASPI – základným nástrojom na rýchle
vyhľadávanie dokumentov, textov, slovných spojení alebo číslic
v ASPI slúži vyhľadávací riadok ASPI.

•
•
•
•
•
•
•

Používateľské meno – vymyslite si meno, pod ktorým sa budete
prihlasovať (napr. vaše meno a priezvisko bez medzier – „meno.
priezvisko“).
Meno – zadajte krstné meno bez titulov pred menom.
Priezvisko – zadajte priezvisko bez titulov za menom.
Email – zadajte emailovú adresu (na túto emailovú adresu
dostanete potvrdzujúci e-mail o registrácii a notifikácie).
Heslo – vymyslite si heslo, pod ktorým sa budete prihlasovať na
portál (napr. „Heslo987“).
Potvrď heslo – zopakujte heslo.
Potvrdenie „Nie som robot“ – pre overenie, že formulár vypĺňa
človek a nie automat, je potrebné zaškrtnúť okienko vedľa textu
„Nie som robot“.

Po vyplnení a potvrdení registračného formulára vám bude zaslaný
notifikačný e-mail obsahujúci odkaz na dokončenie registrácie.
Kliknite na odkaz v e-maile a aktivujete tak svoj užívateľský účet.

katalog_ASPI_2018_FINAL.indd 14

Rozšírené vyhľadávanie — pre rozšírené vyhľadávanie v konkrétnych
druhoch dokumentov použite funkciu Rozšírené vyhľadávanie ASPI.
Zvoľte druh dokumentu alebo aplikácie a príslušné kritériá
vyhľadávania. Výsledkom je presnejšie a rýchlejšie vyhľadanie
požadovaných informácií.

Práca s filtrami a radenie výsledkov vyhľadávania – po vyhľadaní za
daného textu je možné pomocou dostupných filtrov zobraziť príslušné
súvisiace dokumenty. Zoznam filtrov sa zobrazí v ľavej časti okna ASPI.
Výsledok hľadania a prehľad zapnutých filtrov nájdete v pravej časti
okna.
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Pohyb vo vyhľadanom texte

Tlačidlo „i“

Hľadanie výrazu v otvorenom dokumente – pokiaľ máte otvorený
dokument alebo aplikáciu (komentár, navigátor, vzor, ...), je možné
hľadaný výraz zapísať do poľa „Hľadať v texte dokumentu“. Všetky
výskyty hľadaného výrazu sa farebne zvýraznia priamo v dokumente.

Pod tlačidlom „i“ (informácie)
sa nachádzajú informácie
o zobrazenom dokumente.
Zároveň sa tu nachádza
odkaz na rovnopis čiastky.

Šípkami v pravej časti okna sa možno posúvať medzi jednotlivými
nájdenými výrazmi. Rovnakú funkcionalitu predstavujú šípky vedľa
symbolu zvýraznenia hľadaných výrazov. Číslica predstavuje počet
nájdených výsledkov daného vyhľadávania.

Súvisiace dokumenty
Jednotlivé ustanovenia predpisov sú previazané s komentármi
a dôvodovými správami hypertextovým odkazom tam, kde sú
dostupné. Symbol „+“ umiestnený vľavo od paragrafu umožňuje
prístup k oknu obsahujúcemu odkazy na súvisiacu literatúru s vy
braným paragrafom, funkciu vkladanie vlastných poznámok
a nastavenie notifikácie zmien paragrafu.

Pravidlá vyhľadávania textu
Všetky hľadané výrazy možno zapísať v ľubovoľnom gramatickom
tvare. Pre vyhľadávanie nemožno použiť žiadne zastupujúce znaky.
Vyhľadávač pracuje s diakritikou písmen (je nutné hľadaný výraz
zapísať do vyhľadávača diakriticky správne).
Vyhľadávanie výrazu (slova) – zobrazí sa hľadané slovo, ako aj jeho
gramaticky správne tvary vrátane prípadnej zmeny slovného základu.
Vždy sú vyhľadané všetky tvary daného slova, ako aj jeho zápory,
napríklad má/nemá, môže/nemôže/môžu.

Časové verzie predpisov a ich porovnanie
Platnosť a účinnosť predpisu/jeho časti:
•
Zelený pruh – znenie je zatiaľ iba
platné, ale ešte nie je účinné.
•
Bez pruhu – znenie je platné a účinné
k dnešnému dňu.
•
Červený pruh – znenie je k dnešnému
dňu už neúčinné.

V systéme ASPI je možná funkcia zobrazenia a porovnania časových
verzií, ktorú nájdete na lište funkcií, karta „Dokument“. Kliknutím na
„Znenie“ sa otvorí okno s možnosťou výberu príslušnej časovej osi.

Vyhľadávanie číselného výrazu (čísloviek) – v ASPI sa číselné výrazy
hľadajú vo všetkých tvaroch a zápisoch. Pri hľadaní slovného spojenia
napríklad „dve zložky“ bude vyhľadaná aj numerická verzia, t. j. „2
zložky“, „II zložky“, „2. Zložka“ a naopak.

Na porovnanie dvoch časových verzií právneho predpisu kliknite na
„Porovnať znenia“. V otvorenom okne „Porovnať verzie dokumentu“
vyberte požadovanú časovú verziu. Výber potvrďte použitím tlačidla
„Porovnať“.
Logické operátory vyhľadávania – dané operátory možno použiť
pri vyhľadávaní v celom systéme ASPI. Hľadaným výrazom môže byť
slovo, slovné spojenie, číslovka alebo špeciálny výraz (napr. spisová
značka).
„+“ vo význame „alebo“ – „dve+zložky“ = hľadá dokumenty, ktoré
obsahujú aspoň jeden z významov.
„*“ vo význame „a zároveň“ – „dve*zložky“ = hľadá dokumenty, ktoré
obsahujú všetky zadané výrazy.
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Výsledkom je porovnanie textu dvoch časových znení predpisu.
Vo výslednom dokumente sú farebne odlíšené nové a odstránené
časti textu predpisu.
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Odstránená časť textu sa zobrazuje ako prečiarknutý text červenej
farby. Nový text sa označuje zelenou farbou.

Monitor pripravovanej legislatívy
„Monitor pripravovanej legislatívy“ je služba, ktorá umožňuje sle
dovanie všetkých pripravovaných zmien v legislatíve SR pomocou
e-mailovej notifikácie na dennej báze.
Informačný e-mail obsahuje základné informácie o konkrétnej zmene,
krátky opis, odkaz na derogácie príslušných predpisov (t. j. akých
ďalších predpisov sa zmena týka) a aktuálny stav daného návrhu
v legislatívnom procese.
Klikom v e-maile na názov konkrétnej notifikácie sa v systéme ASPI
spustí okno s podrobným opisom danej notifikácie.

Upozornenie na zmenu paragrafu (Notifikácia)
1.
2.
3.

Po kliknutí na symbol „+“ umiestnený vľavo od paragrafu
predpisu sa otvorí okno s funkciou „Zapnúť notifikáciu“ zmien
paragrafu.
Na sledovanie zmien celého predpisu je potrebné túto
notifikáciu nastaviť na lište „Nástroje“ a „Zapnúť notifikáciu“.
Celkový prehľad a správu notifikácií nájdete v časti Moje ASPI –
Notifikácie.

Odkaz na pripravovanú zmenu je dostupný aj po otvorení dotknutého
predpisu kliknutím na ikonu „Legislatívny proces“.
Prehľad všetkých monitorovaných pripravovaných zmien je dostupný
v základnej lište „Nástroje“ – „Monitor legislatívy“, kde sú rozdelené
podľa stavu legislatívneho procesu.

Nastavenie zasielania a frekvencie e-mailovej
notifikácie
Po kliknutí na „Moje ASPI“ — „Notifikácie“ — „Nastavenie“ je možné
nastaviť druh a frekvenciu zasielania e-mailovej notifikácie zmien
uverejnených v Zbierke zákonov SR. V prípade aktívneho prístupu
k službe „Monitor legislatívneho procesu“ je tu možnosť pozastaviť
zasielanie notifikačných e-mailov.

Vlastné poznámky k predpisom
1.
2.
3.
4.
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Po kliknutí na symbol „+“ umiestnený vľavo od paragrafu sa
otvorí okno s funkciou vlastných alebo zdieľaných poznámok.
Je potrebné kliknúť na odkaz „Poznámky“ a následne na odkaz
„Pridať poznámku“, ktorý otvorí editor poznámok umožňujúci
prácu s poznámkami.
Editor poznámok umožňuje voľbu typu, veľkosti, rozloženia
textu, ako aj vkladanie URL adries.
Zadaná poznámka alebo vložený link sa zobrazí pod názvom
paragrafu. Poznámku je možné zdieľať s ďalšími užívateľmi
v rámci jednej licencie ASPI.
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Práca so záložkami prehliadača
Jednotlivé dokumenty sa otvárajú v nových záložkách prehliadača.
Medzi dokumentmi sa pohybuje pomocou „preklikávania“ medzi
jednotlivými záložkami. Aby sa jednotlivé dokumenty otvárali
v samostatných oknách, je potrebné zmeniť nastavenia vášho inter
netového prehliadača. Rovnaký efekt možno dosiahnuť „potiahnutím“
záložky myšou. Po potiahnutí sa záložka z okna prehliadača „oddelí“
a otvorí sa v novom okne (platí pre Google Chrome). Jednotlivé
záložky je možné usporiadať podľa vlastnej potreby.

Základné funkcie a práca s otvoreným
dokumentom
Po zobrazení hľadaného dokumentu sú dostupné nasledujúce
funkcie:
•

Dokument – slúži na prechod ku konkrétnym paragrafom pred
pisu a zobrazenie súvisiaceho dokumentu.

Monitor Obchodného vestníka SR
Prehliadanie jednotlivých záznamov v Obchodnom vestníku SR je
možné kliknutím na „Rozšírené vyhľadávanie“ – „Obchodný vestník“
na úvodnej stránke webového ASPI.

Webové ASPI umožňuje sledovanie zmien v Obchodnom vestníku SR
pri užívateľom zvolených subjektoch na dennej báze s e-mailovou
notifikáciou. Služba je po sprístupnení dostupná cez „Moje ASPI“ –
„Monitor Obchodného vestníka“.

•

Export – slúži na tlač, uloženie (vo formáte RTF) či odoslanie
zobrazeného dokumentu prostredníctvom e-mailu.

Pridanie subjektu je možné cez záložku „Pridať subjekt“, a to jed
notlivo zadaním IČO alebo importom väčšieho počtu subjektov cez
databázu z excelovského súboru.
V prípade akejkoľvek zmeny v Obchodnom vestníku SR bude zaslaný
e-mail s excelovskou tabuľkou, v ktorej možno odfiltrovať jednotlivé
zmeny. Každý záznam má aktívny odkaz na prepojenie s webovým
ASPI. Jeho spustením sa otvorí okno vo webovom ASPI
s podrobnejšími informáciami o danej zmene.

•

Nástroje – slúži na pridanie dokumentu k obľúbeným položkám,
nastavenie notifikácie, zobrazenie poznámky.
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Tipy a rady v systéme ASPI
FAREBNÉ PRUHY V PREDPISOCH
• zobrazený text (či časť) predpisu
• zobrazený text (či časť) predpisu so
• zobrazený text (či časť) predpisu s

BEZ PRUHU		
ZELENÝM PRUHOM
ČERVENÝM PRUHOM

je znenie platné a účinné k dnešnému dňu
je znenie zatiaľ len platné (publikované), ale ešte nie účinné
je znenie už (práve k dnešnému dňu) neúčinné (napr. zrušené)

NASTAVENIE ZOBRAZOVANIA PREDPISOV V AKTUÁLNOM ZNENÍ
Štandardne sa zobrazuje text predpisu v poslednom stave textu, t. j. so všetkými platnými (publikovanými) zmenami.
Ak si chcete nastaviť štandardné zobrazovanie predpisov v aktuálne účinnom znení práve k dnešnému dňu, kliknite na:
Nastavenie – Zobrazenia – karta Zjednodušenia – zaškrtnite: Zobrazovať texty v znení účinnom k dnešnému dňu.

FILTROVANIE V ZOZNAME VÝSLEDKOV
Pre rýchlejšiu orientáciu je možné zoznam výsledkov filtrovať podľa rôznych kritérií (druh, autor, účinnosť, ...).

HĽADANIE V CELOM SYSTÉME ASPI (Z JEDNÉHO MIESTA): V TEXTE alebo VO VZŤAHU K PRÁVNEMU PREDPISU
Pri hľadaní v celom systéme ASPI možno využívať logické spojky či ďalšie upresnenia. Možno hľadať „v texte“ alebo „vo vzťahu k“, či súčasne.
Zoznam výsledkov sa člení po častiach (dole). Príklady:
V TEXTE:
VO VZŤAHU K:
1) sadzba stravného*2012*Nemecko
1) OBZ § 14 (vyhľadá súvisiace dokumenty k § 14 Obchodného zákonníka)
2) doživotné bývanie + doživotné užívanie bytu
2) 586/1992 Sb. §4 ods.1 písm.a)
3) vecné bremeno*držba*”právo cesty”
3) ZP §52 + ZP §67
4) 20 Cdo 12/2003

POROVNANIE ČASOVÝCH VERZIÍ (Alt+Z)
•

časové verzie možno porovnať
„vedľa seba“ alebo „cez seba“
(v jednom texte formou tzv. „revízií“)

•

možno porovnať dve susedné časové verzie:
„pred“ a „po“ konkrétnom dátume
(či novele) alebo dve rôzne časové
verzie: 1. dátum vs. 2. dátum (Alt+Z)

DÔVODOVÉ SPRÁVY
Sú umiestené v LITERATÚRE. Na ich
vyhľadanie je vhodné využiť aj aktívne filtre
(dole) alebo položku „Druh“.

PREVOD TEXTU DO EDITOVATEĽNÉHO FORMÁTU
Text v aktívnom okne rýchle transformujete do editovateľného formátu pomocou „Otvoriť v editore“
alebo Alt+E.

ZÁLOŽKY: ÚLOHY + OBĽÚBENÉ + HISTÓRIA
Pre lepšiu orientáciu pri práci so systémom ASPI možno využiť funkciu (záložku) „ÚLOHY“. Tá obsahuje zoznam práve otvorených úloh v systéme
ASPI. Na zobrazenie obľúbených dokumentov alebo históriu skôr otvorených dokumentov možno využiť záložky „OBĽÚBENÉ“ a „HISTÓRIA“.
Funkciu (záložku) „OBĽÚBENÉ “ možno nahradiť funkciou CallASPI.

NASTAVENIE ZVISLE DELENÉHO OKNA + ULOŽENIE POZÍCIE A VEĽKOSTI OKNA (Alt+F5)
V hornom riadku kliknite na „Nastavenie“ – „Zobrazenia“. V časti „Delenie okien“ máte možnosť prepnutia vodorovného a zvislého rozdelenia
okna. Pozíciu a veľkosť aktívneho okna možno uložiť pomocou klávesovej skratky Alt+F5. Všetky otvorené okná zavriete pomocou klávesovej
skratky Alt+X.
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Sprievodca systému ASPI
SKRATKY PREDPISOV:
USTAVA
OZ
OBZ
OR
OSP
CSP
CMP
SSP
TZ
TP
EP
ZP
ZR
Obec
KV
KZ
STZ
AZ
VO
ZZ
DPH
DZP
DP
MM
NP
PZ
SP
SPP
CZ
SPS
ZOS
ZU
HZ
OZO

460/1992 Zb.
40/1964 Zb.
513/1991 Zb.
530/2003 Z. z.
99/1963 Zb.
160/2015 Z. z.
161/2015 Z. z.
162/2015 Z. z.
300/2005 Z. z.
301/2005 Z. z.
233/1995 Z. z.
311/2001 Z. z.
36/2005 Z. z.
369/1990 Zb.
7/2005 Z. z.
162/1995 Z. z.
50/1976 Zb.
185/2015 Z. z.
343/2015 Z. z.
455/1991 Zb.
222/2004 Z. z.
595/2003 Z. z.
563/2009 Z. z.
663/2007 Z. z.
323/1992 Zb.
372/1990 Zb.
71/1967 Zb.
71/1992 Zb.
135/1961 Zb.
543/2005 Z. z.
250/2007 Z. z.
431/2002 Z. z.
109/1964 Zb.
946/1811 Sb.z.s.

Ústava SR
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Zákon 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
Zákon o obecnom zriadení
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
Katastrálny zákon
Stavebný zákon
Autorský zákon
Zákon o verejnom obstarávaní
Živnostenský zákon
Zákon o DPH
Zákon o dani z príjmov
Daňový poriadok
Zákon o minimálnej mzde
Notársky poriadok
Zákon o priestupkoch
Správny poriadok
Zákon o súdnych poplatkoch
Cestný zákon
Spravovací a kanc. poriadok pre súdy
Zákon o ochrane spotrebiteľa
Zákon o účtovníctve
Hospodársky zákonník
Obecný zákonník občanský

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 výsky
tu druhého slova

„“

„frázy“

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

_

„podčiarkovník“

vyhľadá súslovia vo vzdialenosti 3 slov od seba práve v zadanom
poradí

Vypnutie lingvistiky

vyhľadá slová v presne zadanom gramatickom tvare

=

ponúkne na výber slová so zadaným slovným základom
(zašantr=)

		

Je možné používať aj viac logických operátorov súčasne.
Výrazy vždy uvádzajte gramaticky správne, t. j. vrátane diakritiky.			

OTVORENIE TEXTU PREDPISU:
OBSAH „O“ – členenie podľa zbierkovej skladby (články, hlavy, skupiny paragrafov …)
PARAGRAFY „§§“ – členenie predpisu podľa paragrafov

POROVNANIE ČASOVÝCH VERZIÍ (Alt+Z):
Možno porovnávať:
•
dve susedné časové verzie – ZMENY
•
dve časovo rôzne verzie – ROZDIELY

VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY:
•
•
•

Tzv. R rozhodnutia hľadáme cez zadanie: Por.č./Rok, napríklad: 2/2009
Možnosť vyhľadávať iba v texte právnych viet – označiť posledné políčko vo vyhľadávanej
maske „iba v právnych vetách“
Pri zadaní spisovej značky stačí zadať namiesto: 6M Cdo 4/2011 .... 6 m cdo 4 11

Skratky sa zadávajú do poľa „číslo predpisu“.

NASTAVENIE HĽADANIA:

ZÁKLADNÉ KLÁVESOVÉ SKRATKY:
Alt+E

export textu do editovateľného formátu

Ctrl+F

vyhľadávanie v práve otvorenom okne

F1

zobrazenie nápovedy

F2

zobrazenie vyhľadávacej masky predpisov

F3

zobrazenie ďalšieho výskytu

Shift+F3

predchádzajúci výskyt hľadaného výrazu v texte

Alt+F5

uloženie pozície a veľkosti okna

Ctrl+(-)

zväčšenie/zmenšenie písma

Ctrl+L

vytvorenie zástupcu dokumentu

Ctrl+Shift+L

vytvorenie zástupcu predpisu na ploche

Ctrl+H

vytvorenie hypertextového odkazu

Alt+Z

porovnanie časovej verzie

ZÁPIS DÁTUMOV OD/DO:
VYHĽADÁVACIA MASKA NIE JE FORMULÁR:

D

systém zohľadní dnešný dátum

V

systém zohľadní včerajší dátum

R

systém zohľadní prvý deň aktuálneho roku

M

systém zohľadní prvý deň aktuálneho mesiaca

UNIKÁTNY LexRank:
•
•
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radí výsledky vyhľadávania podľa relevancie dokumentu
posudzuje relevanciu záznamu podľa celého komplexu a kon
textu kritérií vychádzajúcich z princípov právneho poriadku
a potrieb právnickej praxe

16. 11. 2018 11:37:32

Kontakty
Wolters Kluwer SR s. r. o.
Mlynské nivy 48
Bratislava
821 09

Obchodní zástupcovia

Hotline:
02/58 10 20 20
Zákaznícka linka: 02/58 10 20 14
Recepcia:
02/58 10 20 10
obchod@aspi.sk
office@wolterskluwer.sk

Bratislavský kraj
Okres Bratislava

Okres Senec

Okres Pezinok, Malacky

Mgr. Peter Machata
+421 911 258 922
peter.machata@wolterskluwer.com

Bc. Pavol Chrenko
+421 911 446 412
pavol.chrenko@wolterskluwer.com

Mgr. Milan Hučko
+421 910 874 011
milan.hucko@wolterskluwer.com

Okres Senica, Skalica

Okres Galanta, Dunajská Streda

Okres Hlohovec, Piešťany

Mgr. Milan Hučko
+421 910 874 011
milan.hucko@wolterskluwer.com

Bc. Pavol Chrenko
+421 911 446 412
pavol.chrenko@wolterskluwer.com

Iveta Gromová
+421 911 258 938
iveta.gromova@wolterskluwer.com

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

Nitriansky kraj

Iveta Gromová
+421 911 258 938
iveta.gromova@wolterskluwer.com

Okres Liptovský Mikuláš, Martin,
Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo,
Turčianske Teplice, Tvrdošín

Bc. Pavol Chrenko
+421 911 446 412
pavol.chrenko@wolterskluwer.com

Ing. Barbora Čambalíková
+421 911 260 798
barbora.cambalikova@wolterskluwer.com

Okres Topoľčany

Ing. Branislav Maruš
+421 905 651 862
branislav.marus@wolterskluwer.com
Mgr. Milan Hučko
+421 910 874 011
milan.hucko@wolterskluwer.com
Trnavský kraj

Okres Trnava
Mgr. Peter Machata
+421 911 258 922
peter.machata@wolterskluwer.com

Okres Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto,
Bytča

Iveta Gromová
+421 911 258 938
iveta.gromova@wolterskluwer.com

Iveta Gromová
+421 911 258 938
iveta.gromova@wolterskluwer.com
Banskobystrický kraj

Košický kraj

Ing. Barbora Čambalíková
+421 911 260 798
barbora.cambalikova@wolterskluwer.com

Okres Košice

Prešovský kraj

Mgr. Martina Orečná
+421 903 600 649
martina.orecna@wolterskluwer.com

Jaroslava Grešová
+421 907 386 913
jaroslava.gresova@wolterskluwer.com

Jaroslava Grešová
+421 907 386 913
jaroslava.gresova@wolterskluwer.com
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Okres Košice - okolie, Spišská Nová Ves,
Gelnica, Rožňava, Trebišov, Michalovce,
Sobrance
Mgr. Martina Orečná
+421 903 600 649
martina.orecna@wolterskluwer.com
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