
Vážení študenti, 

 

od akademického roku 2016/2017 pre Vás Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta a 

spoločnosť Wolters Kluwer s. r. o. pripravili novinku: prístup k právnemu informačnému systému ASPI 

cez internetový portál www.noveaspi.sk pre všetkých študentov fakulty za výrazne zvýhodnených 

podmienok.  

Za úhradu náhrady nákladov fakulty spojených s obstaraním licencie vo výške len 1,30 eur na celý 

akademický rok 2016/2017 získate online prístup k základnému balíku systému ASPI, ktorý zahŕňa 

formálne pramene práva tvoriace vnútroštátny právny poriadok Slovenskej republiky od roku 1918, a 

to všetky časové verzie rekonštruovaných úplných znení, dôvodové správy k všeobecne záväzným 

právnym predpisom, judikatúru československých a slovenských súdov publikovanú v oficiálnych 

publikačných nástrojoch, prípadne ďalšie súdne rozhodnutia, historickú judikatúru zo zbierok 

„Bohuslavova zbierka“ a „Vážneho zbierka“, vybrané digitalizované diela odbornej právnickej 

literatúry (bezplatne rozširované periodiká, prípadne aj iné periodiká, vybrané odborné monografie a 

komentáre). 

Na ďalšie obsahové komponenty ASPI Vám spoločnosť Wolters Kluwer s. r. o. poskytne v prípade 

Vášho záujmu o uzavretie individuálnej licenčnej zmluvy zaujímavú zľavu. 

Odporúčame Vám aktivovať si tento prístup k systému ASPI, keďže 

- v porovnaní s bezplatne dostupnými právnymi informačnými systémami obsahuje viac funkcionalít, 

právnych informácií a databázy judikatúry a odbornej literatúry a ďalšie dáta, 

- oproti komerčnému produktu „Študent ASPI“ zaplatíte menej ako 3,5 % ceny (licenčný poplatok za 

produkt Študent ASPI je 40,- eur za rok),  

- produkt si nemusíte individuálne objednávať a predkladať spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 

potvrdenie o štúdiu, 

- ide o online prístup, teda ASPI budete môcť využívať aj mimo priestorov školy, prípadne na 

vlastných počítačoch mimo počítačových učební aj v priestoroch školy v rámci výučby a skúšania, 

- v prípade aktivácie prístupu máte možnosť získať výraznú zľavu aj na obsahové komponenty ASPI 

nad rámec základného balíka. 

 

Postup pri aktivovaní prístupov študentov fakulty bude nasledovný:  

1. Pri zápise do ročníka štúdia podpíše každý študent, ktorý má záujem o aktiváciu prístupu, 

vyhlásenie užívateľa systému ASPI (pozri prílohu), ktorým poskytne fakulte a spoločnosti Wolters 

Kluwer s. r. o. súhlas so spracúvaním osobných a ďalších jeho osoby sa týkajúcich údajov na účely 

správy prístupu, súhlas s poskytnutím telefónneho čísla spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 

(fakultatívne), prevzatie záväzku na úhradu náhrady nákladov fakulty spojených s obstaraním 

licencie a prevzatie záväzku na užívanie systému len na nezárobkové účely.  

http://www.noveaspi.sk/


2. V čase medzi zápismi a začiatkom výučbovej časti dôjde k aktivácii prístupov študentov.  

3. Úhradu náhrady nákladov vo výške 1,30 eur v prospech fakulty je potrebné zrealizovať do konca 

septembra. Spôsob úhrady určí opatrením dekan (opatrenie bude zverejnené na webovom sídle 

fakulty a budete o ňom informovaní). 

ŽIADAME VÁS, ABY STE V PRÍPADE ZÁUJMU O AKTIVÁCIU VLASTNÉHO PRÍSTUPU PRINIESLI NA 

SVOJ ZÁPIS VYTLAČENÉ , VYPLNENÉ A PODPÍSANÉ VYHLÁSENIE UŽÍVATEĽA SYSTÉMU ASPI. 

 

Veríme, že táto novinka bude pre Vás pomocou v štúdiu a možnosť výhodného prístupu využijete. 

Prípadné otázky týkajúce sa prístupov môžete adresovať na mail jan.skrobak@flaw.uniba.sk, 

prípadne, pokiaľ ide o otázky vyslovene týkajúce sa informatických aspektov prístupov, na mail 

michal.lenhart@flaw.uniba.sk. 

 

S pozdravom 

 

 

Mgr. Ján Škrobák, PhD. 
prodekan fakulty 
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