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Abstrakt. Dostupné verejné, neverejné a komerčné zdroje informácií o ekonomických subjektoch v SR. 

 
Zdroje údajov o firmách 

  
Základné informačné zdroje údajov o firmách (ekonomických subjektoch) majú 

legislatívne stanovený verejný charakter, čo však neznamená, že informácie z týchto 
zdrojov sú prístupné zdarma. Od roku 2001 sa však situácia postupne zlepšuje a mnohé 
informácie publikujú zodpovedné vládne inštitúcie zdarma na Internete. 

Informácie o firmách je možné získať z verejných registrov, z neverejných registrov, 
z oficiálnych vestníkov, z výročných správ, z katastra nehnuteľností (majetkové práva), od 
organizátorov a inštitúcií z kapitálového trhu. 

 
Verejné registre 

 
Z hľadiska počtu ekonomických subjektov je najrozsiahlejším dostupným 

informačným zdrojom register organizácií1, známy aj ako tzv. register ekonomických 
subjektov (RES), ktorý vedie spolu s ďalšími registrami, vymedzenými v zákone Štatistický 
úrad Slovenskej republiky (ŚÚSR). V rozsahu ustanovenom zákonom je RES verejným 
zoznamom2. Ako databázový súbor na ho CD distribuuje INFOSTAT, cena závisí od 
frekvencie aktualizácie dát (ročná, štvrťročná, mesačná). Keďže register obsahuje viac ako 
500 tisíc záznamov, na prezeranie a triedenie údajov najlepšie poslúži databázová 
aplikácia. Spracovanie databázy je sťažené tým, že v nej napr. nie sú jednoznačné názvy 
ulíc, či názvy firiem s dodatkom (napr. v likvidácii, v konkurze). V SR na rozdiel od ČR 
Register organizácií nie je zdarma dostupný na Internete. Vyhľadávanie je možné podľa 
všetkých kritérií, ktoré predstavujú štruktúru vety. 

Z hľadiska právnej účinnosti zapísaných údajov je najdôležitejší obchodný register3, 
verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, jeho súčasťou je zbierka zákonom 
ustanovených listín. Obchodný register vedie registrový súd, ktorý zodpovedá za zhodu 
zápisov v obchodnom registri s výpismi z obchodného registra. Od 1. 1. 2001 je obchodný 
register prístupný zdarma na Internete na adrese Ministerstva spravodlivosti 
www.justice.gov.sk ako aj na adrese www.orsr.sk, na ktorej je v súčasnosti v skúšobnej 
prevádzke prístupná aj evidencia úpadcov na Internete. Aktualizácia údajov prebieha raz za 
14 dní. Vyhľadávanie je možné podľa obchodného mena, IČ, sídla, spisovej značky, 
priezviska a mena osoby. 

Živnostenské registre4 vedú živnostenské úrady. Zapisujú do nich podnikateľov, ktorí 
majú živnosť v územnom obvode ich pôsobnosti. Živnostenský register je prístupný zdarma 
na Internete na adrese www.zrsr.sk. Službu zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti, sekcia 
verejnej správy. Vyhľadávanie je možné podľa IČ (resp. IČO), obchodného mena, priezviska 
a mena fyzickej osoby. 

Notársky centrálny register záložných práv5 vedie Notárska komora SR ako súčasť 
Centrálneho informačného systému.  Podmienky na riadnu, bezpečnú a plynulú prevádzku 

                                                           
1 Zákon o štátnej štatistike č. 540/2001 Z. z. 
2 Údaje je možné poskytnúť každému, kto o ne (okrem RČ, adresy trvalého pobytu a počtu zamestnancov). 
3 Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a úprav, Hlava III, §27-34.  
4 Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 106/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a úprav, Hlava IV, §60. 
5 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 607 z 26. septembra 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
Notárskom centrálnom registri záložných práv. 

http://www.justice.gov.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/


registra a v rámci neho aj všetkých úkonov s tým súvisiacich zabezpečuje prostredníctvom 
vedúceho správcu. Register je verejný a prístupný na vyhľadávanie a registráciu v 
ktorejkoľvek notárskej kancelárii (za poplatok) a na vyhľadávanie prostredníctvom Internetu 
(zdarma) na adrese Notárskej komory SR www.notar.sk od 1. 1. 2003. Vyhľadávanie je 
možné podľa čísla a roku zápisu, podľa identifikátorov záložcu, podľa identifikátorov veriteľa 
a podľa identifikátorov zálohu. 

Kataster nehnuteľností6 obsahuje súbor geodetických informácií a súbor popisných 
informácií. Súčasťou katastra nehnuteľností je i zbierka listín, sumárne údaje katastra 
nehnuteľností o pôdnom fonde, pozemkové knihy, železničná kniha a iné dokumenty. 
Riadna prevádzka elektronického katastra nehnuteľností na Internete sa rozbehla od 1. 2. 
2004 cez aplikáciu Katastrálny portál7 na adrese www.katasterportal.sk, ktorú prevádzkuje 
Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Katastrálny portál slúži na vyhľadávanie údajov 
pomocou grafického rozhrania  a pomocou evidovaných identifikátorov, rozšírené 
vyhľadávanie údajov cez databázové rozhranie a generovanie vybraných výstupov. Slúži aj 
na registráciu pristupujúcich subjektov, evidovanie platieb a na monitorovanie prístupu a 
poskytovania údajov. Prístup k informáciám nie je zdarma, do 30. 4. 2004 však platia 
uvádzacie ceny. Vstup do databázy je možný na základe registrácie, po vytvorení 
virtuálneho účtu a vložení minimálnej zálohovej sumy vo výške 1000 Sk na účet 
prevádzkovateľa, z  tejto čiastky budú on-line odpočítavané poplatky za získané údaje 
podľa cenníka, pri nulovom zostatku bude pre používateľa systém neprístupný. Aktualizácia 
dát je mesačná. Všetky informácie sú na adrese www.gku.sk.  

Registre práv duševného vlastníctva - register ochranných známok8, register 
dizajnov9, úžitkových vzorov10, patentový register11, register európskych patentov s určením 
pre SR vedie Úrad priemyselného vlastníctva SR (UPV) . Vybrané údaje sprístupňuje na 
adrese www.indprop.gov.sk. V registroch sú zapísané rozhodujúce údaje týkajúce sa 
prihlášok a registrovaných práv. Registre sú verejné, každý má právo do nich nahliadnuť, 
zápisy a zmeny sú zverejňované vo vestníku UPV.  Vyhľadávanie v registroch je možné (z 
hľadiska identifikácie podnikateľa, resp. firmy) iba na základe mena (názvu) prihlasovateľa, 
resp. majiteľa práva duševného vlastníctva.  

Výpisy zo všetkých verejných registrov, dostupných na Internete, ktoré je možné 
získať zdarma alebo za poplatok majú v súčasnosti iba informatívny charakter. Informácie 
nie sú úplne aktuálne, pretože údaje v jednotlivých registroch sú aktualizované s rôznym 
časovým oneskorením. Vývojové trendy i zámery vlády SR spejú k zániku tlačených 
periodík, k zverejňovaniu právne záväzných údajov na Internete, k elektronickej komunikácii 
s registrami a k zjednoteniu prístupu k registrom. 

 
Neverejné registre 
 
Daňový informačný systém vytvára, udržiava a prevádzkuje Daňové riaditeľstvo12, 

zriadené MF SR pre územné obvody všetkých daňových úradov, ktoré vedie centrálny 
register všetkých daňových subjektov, aktualizuje bázu dát, poskytuje informácie. Do 
centrálnej evidencie zaregistrovaných i nezaregistrovaných daňových subjektov nemôže 
nikto nazrieť, okrem oprávnených osôb, ani z nej poskytovať informácie. Daňovým 
tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa v daňovom konaní alebo v 
súvislosti s ním. Porušením daňového tajomstva nie je zverejnenie zoznamu daňových 
dlžníkov, zoznamu daňových subjektov, ktorým boli poskytnuté úľavy, údajov o spáchaní 
daňového trestného činu, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté, oznámenie o registrácii 
platiteľa dane inému daňovému subjektu. Zoznamy daňových dlžníkov sa zverejňujú v 
druhom polroku bežného roka za predchádzajúci rok, osobitne za právnické a za fyzické 
osoby s IČ na stránke daňového riaditeľstva www.drsr.sk  

                                                           
6 Zákon č. 162/1995 Z z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a úprav (úplné znenie zákon č. 3/2002). 
7 Uznesením č. 540/2002 Vláda SR nariadila zverejnenie údajov katastra nehnuteľností na Internete. 
8 Zákon č. 610/2002 Z. z. o ochranných známkach, § 43. 
9 Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, § 48. 
10 Zákon č. 478/1992 Z. z. o úžitkových vzoroch, §20. 
11 Zákon č. 435/2001 Z. z. (patentový zákon), §57; Dohovor č. 376/2002 Z. z. o udeľovaní európskych patentov, 
čl. 127.  
12 Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch §3. 
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Od roku 1997 vedie Národná banka Slovenska (www.nbs.sk) register úverov a 
záruk13, z ktorého poskytuje údaje bankám a pobočkám zahraničných bánk. Údaje sú 
predmetom bankového tajomstva, nemožno ich poskytovať iným osobám. V registri sú údaje 
o úveroch poskytnutých podnikateľom alebo iným osobám, o zabezpečení pohľadávok 
z týchto úverov a o prijatých záväzkoch voči podnikateľom alebo iným osobám v SKK alebo 
v cudzej mene, ktoré sú povinné poskytovať NBS bezodkladne písomne banky a pobočky 
zahraničných bánk14. Z registra sa banke poskytujú údaje o podnikateľovi alebo inej osobe 
v členení podľa toho, či sú údaje o úveroch a zárukách oznámené do registra bankami, 
ktoré neaktualizovali svoje údaje v registri počas posledných 3 mesiacov alebo ostatnými 
bankami.  

NBS má k dispozícii (s polročnou aktualizáciou) aj údaje z registra hypoték, ktorý 
vedie každá hypotekárna banka15. Hoci v registri hypoték sú podrobné údaje o každom 
hypotekárnom a komunálnom úvere16,  NBS ho nevedie ako úverový register a neposkytuje 
z neho údaje ani bankám, informácie slúžia pre potreby bankového dohľadu. 

Retailový úverový register, ktorý umožní výmenu informácií o neplatiacich klientoch 
je v skúšobnej prevádzke od 1. 4. 2004, ostrá prevádzka začne od 1. 9. 2004. Tento 
informačný zdroj môže prispieť k poklesu úverom rizikovým klientom a uľahčiť poskytnutie 
úveru dôveryhodným žiadateľom. Dcéra spoločnosti CCB – spoločnosť Slovak Banking 
Credit Bureau (SBCB) ako inštitúcia bankových služieb zastrešuje retailový úverový register 
v SR rovnako ako dcéra v ČR (CBCB). Register sa pripravuje ako "otvorený", tj. bude 
možné jeho využitie aj inými ako zakladajúcimi bankami (SLSP, Tatra banka, VÚB), 
prípadne neskôr aj inými spoločnosťami. Obsahovať by mal údaje o fyzických osobách – 
občanoch i podnikateľoch. Zapojeniu ďalších poskytovateľov finančných služieb 
(leasingových a splátkových spoločností) zatiaľ bráni Zákon o ochrane osobných údajov.  

 
Vestníky 
 
V Obchodnom vestníku sa zverejňujú údaje zapísané do obchodného registra, 

oznámenia o uložení v zbierke listín ako aj ďalšie dôležité údaje, ktorých zverejnenie 
predpokladajú osobitné predpisy (napr. rozhodnutia konkurzných súdov). Vydavateľom 
Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti SR. Na zverejňovanie údajov 
v Obchodnom vestníku je od 1. 2. 2004 platná nová legislatívna úprava, ktorou je 
Nariadenie vlády SR 42/2004 zo 17. 12. 2003 o Obchodnom vestníku. Vládne nariadenie 
zabezpečuje promptné zverejnenie údajov, čím prispieva k zvýšeniu transparentnosti 
podnikateľského prostredia. Zmenila sa frekvencia vydávania Obchodného vestníka 
(spravidla každý pracovný deň), až do dovtedy, kým papierová podoba nebude 
plnohodnotne (s rovnakými právnymi účinkami) nahradená elektronickou podobou. 
Pripravuje sa nový formulár na zverejňovanie finančných údajov.   

Vo vestníku verejného obstarávania sa zverejňujú17 oznámenia používané vo 
verejnom obstarávaní, zoznam podnikateľov a zmeny v ňom, údaje týkajúce sa odbornej 
prípravy a preškoľovania, zoznam obstarávateľov podliehajúcich Dohode o vládnom 
obstarávaní a ďalšie informácie.  Vydavateľom vestníka je Úrad pre verejné obstarávanie. 
Podkladom na zverejnenie je prvopis oznámenia, zverejní sa najneskôr do 12 dní odo dňa 
odoslania, skrátene do 5dní.  

Obchodný vestník je od roku 2004 zdarma prístupný na adrese Ministerstva 
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk. a na adrese www.zbierka.sk, na ktorej sú prístupné aj 
iné vestníky (spravidla sa jedná o ročníky z roku 2000 a novšie). 

 
  

                                                           
13 Zákon č. 481/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov a úprav §38. 
14 Podrobnosti o vedení a používaní registra, rozsah a spôsob oznamovania a poskytovania údajov i technické 
zabezpečenie ich ochrany, sú v opatrení NBS z 30. 5. 2003 (2/2003) o registri úverov a záruk, účinnosť od 1. 6. 2004.  
15 Zákon č. 481/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov a úprav §76. 
16 Vyhláška NBS a MF SR z 21. 12. 2001 o registri hypoték a o postavení a činnosti hypotekárneho správcu . 
17 Zákon 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní.  
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Verejné informácie z kapitálového trhu 
 
Organizátorom neverejného trhu s cennými papiermi je Burza cenných papierov 

v Bratislave (BCPB). Na stránke www.bsse.sk sú zdarma18 dostupné informácie 
o emitentoch kótovaných cenných papierov (vrátane vybraných údajov z finančných 
výkazov), zoznam cenných papierov, s ktorými je možné obchodovať na burze, on-line 
informácie o uzatvorených obchodoch na burze oneskorené o 60 minút, vrátane cien, vývoj 
priemerného kurzu pre vybraný cenný papier, hodnoty burzových indexov SAX a SDX.   

Evidenciu cenných papierov a činnosti s ňou spojené vykonávalo Stredisko cenných 
papierov (SCP), ktoré bolo organizované na nečlenskom princípe. Od 19. 1. 2004 SCP 
zmenilo svoje obchodné meno a transformovalo sa na Centrálny depozitár cenných 
papierov SR, a. s., ktorý bude fungovať na členskom princípe.   

Centrálny depozitár zriadi na žiadosť emitenta register emitenta a je povinný 
odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta19. Centrálny depozitár a člen sú povinní 
najmenej raz za týždeň uverejňovať v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou 
burzové správy údaje o cenných papieroch prijatých na trh kótovaných cenných papierov, 
pri ktorých sa zaevidoval odplatný prevod inak ako na pokyn burzy cenných papierov.  

Centrálny depozitár je povinný bez zbytočného odkladu uverejniť v dennej tlači s 
celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy údaje o: 
• vydaných (zmenených, zrušených) emisiách cenných papierov prijatých na trh 

kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov  
• vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých 

na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov. 
Podľa platnej legislatívy, ak centrálny depozitár začne svoju činnosť, bude už povinný 
zverejňovať iba informácie, týkajúce sa spoločností, ktorých cenné papiere boli prijaté na 
trh kótovaných cenných papierov burzy .     
 
Výročné správy slovenských firiem 
 
 V súčasnosti sú výročné správy niektorých slovenských v elektronickej podobe 
najjednoduchšie dostupné na stránke www.ineko.sk. INEKO - Stredoeurópsky inštitút pre 
ekonomické a sociálne reformy od roku 2000 organizuje súťaž „Najlepšia (vý)ročná správa 
roka….“. V súťaži sa osobitne hodnotia elektronické výročné správy, všetky sú potom 
dostupné na internetovej stránke organizátora súťaže. Čoraz viac výročných správ sa však 
objavuje aj na internetových stránkach jednotlivých firiem. Priam vzorné sú v zverejňovaní 
výročných správ jednotlivé banky. 
 

                                                           
18 Za poplatok môže verejnosť využiť službu BURZANet (historické dáta o obchodovaní), profesionálny 
užívateľ môže na základe zmluvy využívať 3 základné balíky služieb: Kompletný servis 1) o obchodovaní 
v reálnom čase, 2) o obchodovaní po skončení obchodovania, 3) o emitentoch. Burza na Internete uvádza aj 
informačné povinnosti emitentov na kótovanom hlavnom trhu a oznamovacie povinnosti, ktoré zverejňuje burza.   
19 Vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie CP a pri premene podoby CP, niekedy aj  na žiadosť emitenta.  
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Informačné kancelárie poskytujúce údaje o slovenských firmách 
 

V trhových ekonomikách je štandardné členenie informácií na marketingové a 
kreditné. Ako poskytovatelia marketingových informácií pôsobia na Slovensku spoločnosti 
Európska databanka (EDB) a Kompass, ako poskytovatelia kreditných informácií 
spoločnosti Coface Intercredit a Creditreform, spoločnosť Dun&Bradstreet má zastúpenie 
iba v Českej republike, ale zhromažďuje a poskytuje informácie aj o slovenských firmách. 

V tabuľke sú základné údaje o vybraných spoločnostiach a ich produktoch, v ktorých 
sú dostupné informácie o slovenských firmách. 
 

Informačné kancelárie  
Oblasť pôsobnosti Poskytovanie 

marketingových informácií 
Poskytovanie kreditných informácií 

Názov spoločnosti EDB Kompass Coface 
Intercredit 

Creditreform Dun& 
Bradstreet 

Krajina pôvodu Švédsko USA  Francúzsko a 
Rakúsko 

Nemecko USA 

Obsah databáz,  škála výstupov a charakteristika ďalšej činnosti 
Marketingová informácia x x x x x 
Kreditná informácia - - x x x 
Výstup Overená informácia pre 

nadviazanie obchodného 
kontaktu 

Obchodná 
úverová 

informácia 

Hospodárska 
informácia 

BIR-Business 
Information 

Report 
Podstata hodnotenia - - Rizikové  body 

(100-699), 11 
intervalov 

Rizikové body 
(100-600), 6 

stupňov 

Rating D&B, 
Paydex  

(0 do 100)  
Jazyk Spolu 12  AJ, spolu 21 Miestny jazyk, angličtina, nemčina 
Termín dodania výstupov Ihneď Ihneď Štandard (6d), 

Expres (3d), 
Blesk (1d) 

Normál20 (8d), 
Rýchly (3d),  
Blesk  (8h.) 

Zóny 0, 1, 2, 3 

Marketingový servis21 x x x x x 
Elektronický monitoring22 x x x x x 
On-line Internet  PROODLE23 KOMPASS ICON BIGNET WORLDBASE
Databázy na CD ROM 2x ročne 2x ročne24 x x x25 
Medzinárodná prítomnosť x x x x x 
Inkaso pohľadávok - - x x - 
Iné produkty a služby26 Regionálne 

odpovedacie 
centrá  

Systém pre 
elektronické 

kontaktovanie

Makroek. 
vývoj a riziká 

krajín 

Insolvencia 
v krajinách, 

iné27  

Makroek. 
vývoj a riziká 

krajín 

                                                           
20 Ak je firma v systéme, sú informácie dostupné v reálnom čase. Inak v SR normálne do 8 pracovných dní., za 
osobitný poplatok tzv. rýchla informácia do 3 pracovných dní alebo blesková informácia z vybraných 
európskych krajín do 8 pracovných hodín. 
21 Jednorazový výstup - výber dát na základe požiadaviek užívateľa (pre priamy marketing).  
22 Pravidelný výstup - zasielanie vybraných informácií podľa požiadaviek užívateľa (pre obchodné účely). 
23 Európska databáza skupiny Bonnier Business Information. Menej subjektov (iba zo SR, ČR, Maďarska a 
Poľska) zahrňa databáza BBIEuro, najmenej databáza firiem v SR (CD ROM „Významné podniky  Slovenska“).   
24 Pod názvom EEKOD (East European Kompass On Disc) a SKKOD (Slovak Kompass On Disc). 
25 DBCS (marketingová databáza firiem z ČR a SR), DBPL(významné poľské firmy), DBHP (maďarské 
spoločnosti), DBCE (Stredná a Východná Európa), DBEU (Západná Európa).  
26 Niektoré informačné kancelárie okrem iného pôsobia aj ako subdodávatelia informácií do podnikových 
informačných systémov (napr. SAP) alebo do databázových centier (napr. DIALOG).  
27 Produkty belgickej spoločnosti Bureau van Dijk - lídra na trhu Európskych tlačených a elektronických (CD-
ROM) firemných informácií (napr. MARKUS, DAFNE – databázy marketingových a firemných informácií o 
nemeckých a rakúskych firmách, „direct“ – databáza marketingových informácií o Európskych spoločnostiach.   



Komerčné databázy dostupné v SR 
 

Komerčné informačné produkty vznikali postupne aj v našom ekonomickom 
prostredí.  Medzi kancelárskou a kreditnou informáciou tak stojí určitý špecifický druh 
informácie, ktorú by sme mohli nazvať buď rozšírenou kancelárskou alebo zúženou 
kreditnou informáciou. V tabuľke sú základné údaje o vybraných informačných produktoch, 
dostupných v SR. 
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RES x x x - - - x -  - - 
Obchodný vestník (OV) – 
zmeny a zápisy 

x x x - - x29 x x x - - 

Obchodný vestník – ÚZ x x x x - x30 x x x - - 
Zbierka listín – ÚZ31 x x - - - - - - - - - 
Vestník verejného 
obstarávania (VVO) 

x - x - - x x x - - - 

Vestníky okrem OV a VVO - - - - - x - x x - - 
Zbierka zákonov - - - - - x32 x x33 x34 - - 
Info z Centrálneho depoz. CP - x x - - - - - - - - 
Dáta z kapitálového trhu - x - - - - - - - - - 
Konkurzy (OV alebo súdy) x x x - - x x x x x - 
Pomerové ukazov. – firma x x x x x - - - - - - 
Pomerové ukazov. – odvetvie. - x x x - - - - - - - 
Info o neplnení záväzkov x35 - x - - - - - - - - 
Platobná informácia -36 - - - - - - - - - - 
Export dát (firma, resp. zápis)  x x x x x x x - x - - 
Export dát hromadný x - - x x - x - - - - 
Tlač výstupov x x x x x x x x x x x 
Software – štandardná aplik. - - - - x - - - - - - 
Software – špecifická aplik. x - - x - - x - x - x 
Monitoring tlače x37 x x - - - - - - - - 
Marketingový servis x x x - - - - x - - - 
Elektronický monitoring x x x - - - - - - - - 
On-lineInternet x x x - - x - x - x x 
Databázy na CD ROM  x - - x x - x x x - x 
Medzinárodná prítomnosť x - - x - - - - - - x 

                                                           
28 Integrované moduly sú k dispozícii aj jednotlivo, alebo len dva z nich ako produkt Infosystém Slovakia. 
29 Vstup do likvidácie.  
30 Účtovné obdobie - do konca roku 2002, v súčasnosti pridávanie výkazov pozastavené z kapacitných dôvodov. 
31 ZA vybrané spoločnosti, nie za všetky spoločnosti, ktoré uložili výkazy do Zbierky listín. 
32 Predpisy od polovice roku 1999. 
33 Systém ekonomických a právnych informácií, produkty dostupné on-line majú prívlastok „net“ (napr. OV net). 
34 Samostatný produkt JurixCD. Inovovaný produkt JurixXP integruje okrem Zbierky zákonov ďalšie tri moduly.  
35 V spolupráci s NEFI Bohemia, AZ Invest Servis a Intrum Justitia sa dopĺňajú signály o dlžníkoch. 
36 Iba pre ČR v spolupráci so spoločnosťou PLATIN.   
37 Samostatný produkt pod názvom Monitor tlače. 



 V tabuľke sú uvedené zdroje, ktoré majú rôzne zameranie. Sú odlíšené farebne tak, 
že vytvárajú niekoľko skupín. Prvú skupinu predstavujú produkty, ktoré sa snažia na jednom 
mieste poskytnúť čo najkomplexnejšie informácie zo všetkých dostupných zdrojov o 
všetkých registrovaných subjektoch v SR. Sem patria zdroje dostupné on-line cez Internet, 
ktoré vznikli priamo v SR a sú na trhu pomerne krátko: Infinet a Univerzálny register ako aj 
Albertina Firemný monitor, ktorý je už dlhšie vyvíjaným produktom v ČR. Informačná báza 
týchto zdrojov je do určitej miery rovnaká (verejné registre, vestníky), v každom z nich sú 
dopočítané aj pomerové ukazovatele. Každý z týchto produktov má však pre užívateľa aj 
určitú „pridanú hodnotu“ oproti inému, zaradenému v rovnakej skupine. Infinet na adrese 
www.infin.sk sprístupňuje dáta v pôvodne zverejnenej podobe i dáta, ktoré prešli kontrolou 
dodržania funkčných väzieb vo finančných výkazoch, pričom iba z tých dát, ktoré vyhoveli 
kontrole sú dopočítané pomerové ukazovatele. Zároveň Infinet bude sprístupňovať aktuálne 
odvetvové charakteristiky a umožní tak určiť postavenie konkrétnej firmy v odvetví. 
Špecifikom tohoto produktu sú aj informácie z kapitálového trhu a údaje o štruktúre 
vlastníkov z oficiálneho zdroja. Pridanou hodnotou produktu Univerzálny register na adrese 
www.ur.sk sú údaje o neplnení záväzkov s rôznou frekvenciou aktualizácie získané na 
základe zmluvných vzťahov od obchodných spoločností, ale aj od štátnych inštitúcií 
(Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce, Daňové riaditeľstvo). Osobitosťou produktu je 
rating subjektu (Rating Univerzálneho registra SR) s prihliadnutím na jeho schopnosť a vôľu 
splácať záväzky. Spoločnosť Albertina data na adrese www.albertina.cz ponúka informácie 
nielen cez Internet, ale aj ako súčasť špeciálnej softwarovej aplikácie, ktorá umožňuje 
vyhľadávanie fulltextom i na základe širokej škály nadefinovaných kritérií a podporuje 
hromadné exporty dát do rôznych formátov (tabuľkový, databázový, textový). 
 Určitú podmnožinu tejto skupiny produktov predstavuje aplikácia Amadeus (info na 
www.buereauvandijk.com) a databázy Trend Top (info na www.etrend.sk). Tieto produkty už 
neobsahujú informácie o všetkých registrovaných subjektoch, zameriavajú sa iba na 
obchodné spoločnosti, spravidla významnejšie v odvetví. V aplikácii Amadeus sú dostupné 
údaje z Obchodného vestníka, ktoré dodáva subdodávateľ. Trend Holding zisťuje údaje 
dotazníkovým spôsobom. Amadeus je nielen informačný zdroj, ale aj silný analytický 
nástroj, ktorý obsahuje dáta v rovnakej štruktúre z viacerých európskych krajín a umožňuje 
ich prehľadávať na základe rôznych kritérií, agregovať ich a spracovávať finančné i 
štatistické analýzy. Trend Top sú databázy v tabuľkovej podobe v MS Excel, ktoré obsahujú 
finančné údaje iba v obmedzenom rozsahu, ale pomerne aktuálne, ich správnosť garantuje 
zástupca spoločnosti, ktorý vyplnil príslušný dotazník. V databázach spoločnosti Trend 
Holding môže užívateľ nájsť údaje, ktoré sa v iných informačných zdrojoch nevyskytujú – 
počet subjektov v konsolidovanej skupine, počet zamestnancov a špecifické zatriedenie do 
odvetvia. 
 Ďalšiu skupinu predstavujú informačné zdroje, ktoré sa snažia spravidla v osobitných 
moduloch sprístupniť všetky dostupné informácie o všetkých registrovaných subjektoch, 
v podstate za účelom informovať o existencii subjektu, o zmenách, ktoré v ňom nastali, 
prípadne o informáciách, ktoré zverejnil. Sem patria produkty spoločností CoramPublico 
(www.b4b.sk), EuroPrint (www.europrint.sk), Junkers software (www.junkers.sk), Poradca 
podnikateľa (www.epi.sk). Väčšinou sa jedná o moduly, napr. Register organizácií, 
Obchodný vestník, Vestník verejného obstarávania a Zbierka zákonov, ktoré môžu byť 
prístupné jednotlivo alebo sú navzájom prepojené. V jednotlivých produktoch sú moduly 
rôzne a prístupné sú buď prostredníctvom Internetu alebo ako aplikácia na CD ROM. 
Špecifickým modulom môžu byť informácie o konkurzoch, ktoré za poplatok sprístupňujú 
Prvá bánovská informačná spol. s r. o. na stránkach www.exekutor.sk i CoramPublico. 
 Poslednú skupinu predstavujú informačné zdroje, z ktorých možno získať 
marketingové informácie. Tento druh informácií okrem zahraničných informačných kancelárií 
poskytuje v SR spoločnosť Mediatel (www.mediatel.sk), ktorá vydáva v tlačenej podobe 
telefónny zoznam Zlaté stránky pre všetky regióny Slovenska. 
 Verejné informačné zdroje a komerčné databázy otvárajú podnikateľské prostredie, 
umožňujú nadviazať obchodné kontakty a preveriť obchodného partnera. Neverejné zdroje 
slúžia na špecifické evidenčné účely, ale aj ako nástroj znižovania rizika. On-line 
dostupnosť verejných zdrojov cez Internet, často zdarma, ako aj rozširujúca sa ponuka 
produktov na trhu komerčných zdrojov, vytvorených v SR prispievajú k vyššej 
transparentnosti podnikateľského prostredia, ktorá je predpokladom na príchod 
zahraničných investorov i na nadväzovanie obchodných vzťahov s firmami z nielen krajín 
Európskej únie, ale i z iných teritórií.   

http://www.infin.sk/
http://www.emel.sk/
http://www.albertina.cz/
http://www.buereauvandijk.com/
http://www.etrend.sk/
http://www.b4b.sk/
http://www.europrint.sk/
http://www.junkers.sk/
http://www.epi.sk/
http://www.exekutor.sk/
http://www.mediatel.sk/

