Bezplatné testovanie on-line EPI produktov
EPI je skratka slov Ekonomické a Právne Informácie, ktoré sú užívateľovi on-line k dispozícii na portáli
www.epi.sk. Zdrojom týchto informácií je Zbierka zákonov SR, Finančný spravodajca, Obchodný vestník, Vestník
verejného obstarávania, Official journal (Úradný vestník EÚ) a odborné publikácie vydavateľstiev Poradca
podnikateľa a S-EPI. K niektorým informáciám má zákazník prístup bezplatne, iné sú naviazané na časový, resp.
kreditný prístup.
Každý nový registrovaný užívateľ získava ZDARMA 50 EPI kreditov na bezplatné vyskúšanie práce s
produktmi EPI, ktoré môže použiť do 30 dní odo dňa registrácie. Zobrazenie dokumentov z akéhokoľvek
produktu EPI je ohodnotené kreditom. Za zobrazenie dokumentu sa vaše EPI konto zníži o príslušný počet
kreditov.
Prehľad počtu EPI kreditov odpočítaných za zobrazenie dokumentu
Ak si aj vy chcete bezplatne vyskúšať prácu s produktmi EPI, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná
(podrobný postup nájdete v článku Ako sa zaregistrovať?).
Ktoré produkty môžete bezplatne vyskúšať?
Na portáli sú umiestnené nasledovné denne aktualizované EPI produkty:




















Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia – komplexný prehľad platnej legislatívy SR vrátane redakčne
spracovaných úplných znení vo všetkých časových verziách od roku 1945, platná legislatíva EÚ záväzná
pre SR, aktívne linky na súvisiace predpisy, zaraďovanie predpisov do právnych oblastí a k cieľovým
skupinám,
Komentáre k zákonom – odborné vysvetlenia jednotlivých ustanovení zákonov od renomovaných
špecialistov, ktoré dopĺňajú komplexný prehľad platnej legislatívy SR,
Rozhodnutia súdov – rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR od roku 1980 a vybrané
judikáty regionálnych súdov SR, súdov ČR a EÚ,
Finančný spravodajca – súbor usmernení, pokynov, oznámení a vzorov tlačív
Verejné súťaže – všetky verejné súťaže vyhlásené v SR a celej EÚ, ktoré predstavujú reálne obchodné
príležitosti na získanie novej zákazky alebo možnosti zabezpečenia subdodávok pre výhercov verejných
súťaží.
Obchodný vestník – komplexný prehľad aktuálnych i archívnych informácií o firmách v SR publikovaných v
Obchodnom vestníku od roku 1993 – údaje z obchodného registra, konkurzy a likvidácie, účtovné
závierky.
Odborné články – venované ekonomickej aj právnej problematike od renomovaných odborníkov,
Príklady z praxe – konkrétne príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí,
Tlačivá a formuláre – editovateľné tlačivá z rôznych oblastí práva,
Vzory zmlúv a právnych podaní – aktuálne vzory zmlúv a právnych podaní roztriedené podľa oblastí práva,
Dôvodové správy – dokumenty sťahované z webovej stránky NR SR, vysvetľujúce hlavné dôvody návrhov
zmien a tvorby nových zákonov,
Interné firemné predpisy – poskytujú návod, postup a pomoc pri tvorbe vnútorných predpisov
podnikateľských subjektov prostredníctvom vypracovania ich možných vzorov

Čo získate zdarma?
Zdarma získavate prístup k aktuálnym vydaniam Zbierky zákonov SR, Obchodného vestníka, Vestníka verejného
obstarávania a k aktuálnemu vydaniu Finančného spravodajcu a Official journal "S".
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