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1. Úvod do nového EPI Obchodného vestníka

Vstup do vyhľadávacieho
formulára

Výber uložených zostáv
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2. Popis vyhľadávacieho formulára EPI Obchodného vestníka
Výber uložených zostáv

Uloženie zostavy

Vyhľadávanie v celom texte

Vyhľadávanie v IČO a/alebo v obchodnom mene

Hromadný import IČO a/alebo obchodných mien

Výber kapitol - odznačenie kapitoly alebo označenie viacerých kapitol je možné pomocou klávesy Crtl

Pre spustenie nového hľadania je potrebné vyčistiť vyhľadávací formulár kliknutím na
Vymazať filter, alebo vstúpiť do vyhľadávacieho formulára cez horné menu, bez tohto
vymazania formulára by vyhľadávanie prebehlo s kritériami z predchádzajúceho hľadania
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3. Výber kapitol Obchodného vestníka
Vo vyhľadávacom formulári je možné označiť viacero kapitol Obchodného vestníka, v ktorých chcete záznamy vyhľadávať
alebo monitorovať. Odznačenie kapitoly alebo označenie viacerých kapitol je možné pomocou klikania myšou spolu so
stlačeným klávesom Crtl. Niektoré kapitoly sú rozdelené podľa typov záznamov. Typ záznamu je v jednotlivých položkách
uvedený za názvom kapitoly za pomlčkou, napr.: „Oznámenia súdov“ a „Oznámenia správcov“ sú typy záznamov v kapitole
„Konkurzy a reštrukturalizácie“.
Výber kapitoly Konkurzy a reštrukturalizácie spolu s kapitolou Konkurzy a vyrovnania

alebo

Pozn.: Pre zjednodušenie položka „Konkurzy, reštrukturalizácie, vyrovnania“ zahŕňa kapitoly Konkurzy a reštrukturalizácie aj Konkurzy a vyrovnania

Výber iba kapitoly Konkurzy a reštrukturalizácie

Výber kapitoly Výzvy likvidátorov
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Výber kapitoly Obchodný register

alebo

Pozn.: Pre zjednodušenie je kapitola Obchodný register rozdelená aj na samostatné položky „Nové zápisy“, „Zmeny zápisov“ a „Výmazy“

Výber kapitoly Exekúcie

Výber kapitoly Predaj majetku
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Výber kapitoly Účtovné závierky

Výber kapitoly Oznámenia

Výber kapitoly Emisné podmienky

Výber kapitoly Správy o hospodárení

5

ver. 2020.02.04

4. Monitoring subjektov v OV cez IČO
Pri monitoringu jedného alebo niekoľkých IČO, je možné ich zadať priamo do vyhľadávacieho formulára, v prípade potreby
označiť požadované kapitoly Obchodného vestníka a následne uložiť zostavu a nastaviť jej monitorovanie na email.

❶ Zadajte jedno alebo viac IČO, viac IČO oddeľte čiarkou bez medzier,
IČO sa zadáva v 8 miestnom formáte bez medzier

❷ Vyberte kapitoly, ktoré chcete
monitorovať, viaceré položky
vyberiete klikaním myšou
a súčasným držaním stlačeného
klávesu Ctrl
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❸ Kliknutím na
Uložiť zostavu sa
zobrazí toto okno
Uložiť zostavu

❹ Zadajte názov zostavy

❺ Ak má byť zostava
monitorovaná na
email, kliknite na áno,
emailový monitoring
bude zasielaný na
emailovú adresu, ktorú
máte zadanú vo Vašom
EPI konte na epi.sk

❻ Zostava sa uloží
kliknutím na Uložiť
medzi Uložené zostavy

Zostava sa uloží
medzi Uložené
zostavy

❼ V prípade potreby môžete
uloženú zostavu znova otvoriť vo
vyhľadávacom formulári
kliknutím na jej názov, následne
kliknutím na Vyhľadať zobrazíte
záznamy zodpovedajúce
uloženým kritériám

Kliknutím na Upraviť sa
zobrazí okno kde je možné
zmeniť názov zostavy
alebo zrušiť/nastaviť jej
monitorovanie na email
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5. Monitoring subjektov v OV cez IČO pomocou Hromadného importu
Pri monitoringu väčšieho počtu IČO, je možné ich zadať do vyhľadávacieho formulára cez Hromadný import z CSV súboru,
v prípade potreby označiť požadované kapitoly Obchodného vestníka a následne uložiť zostavu a nastaviť jej
monitorovanie na email.

❶ Pripravte si zoznam IČO, IČO musia byť
iba v jednom stĺpci, prvé IČO sa uvádza hneď
na prvý riadok, v stĺpci sa neuvádza názov
stĺpca, IČO sa zadáva v 8 miestnom formáte
bez medzier

❷ Uložte zoznam IČO do
CSV súboru
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❸ Kliknutím na Hromadný import sa
zobrazí okno Hromadný import

❹ Kliknutím na Importovať sa
zobrazí možnosť vybrať CSV súbor,
ktorý sa má naimportovať

❺ Vyberte CSV súbor, kliknutím na
Otvoriť sa súbor naimportuje
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Počet naimportovaných záznamov

❻ Po naimportovaní sa zobrazí
zoznam subjektov, kliknutím na Zavrieť
sa okno Hromadný import zatvorí
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Počet naimportovaných záznamov

❼ Vyberte kapitoly, ktoré chcete
monitorovať, viaceré položky
vyberiete klikaním myšou
a súčasným držaním stlačeného
klávesu Ctrl

Viaceré položky vyberiete klikaním myšou a súčasným držaním stlačeného klávesu Ctrl
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❽ Kliknutím na
Uložiť zostavu sa
zobrazí toto okno
Uložiť zostavu

❾ Zadajte názov zostavy

❿ Ak má byť zostava
monitorovaná na
email, kliknite na áno,
emailový monitoring
bude zasielaný na
emailovú adresu, ktorú
máte zadanú vo Vašom
EPI konte na epi.sk

⓫ Zostava sa uloží
kliknutím na Uložiť
medzi Uložené zostavy

Zostava sa uloží
medzi Uložené
zostavy

⓬ V prípade potreby môžete
uloženú zostavu znova otvoriť vo
vyhľadávacom formulári
kliknutím na jej názov, následne
kliknutím na Vyhľadať zobrazíte
záznamy zodpovedajúce
uloženým kritériám

Kliknutím na Upraviť sa
zobrazí okno kde je možné
zmeniť názov zostavy
alebo zrušiť/nastaviť jej
monitorovanie na email
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6. Monitoring subjektov v OV cez obchodné meno / meno a priezvisko
Pri monitoringu jedného alebo niekoľkých obchodných mien, je možné ich zadať priamo do vyhľadávacieho formulára,
v prípade potreby označiť požadované kapitoly Obchodného vestníka a následne uložiť zostavu a nastaviť jej
monitorovanie na email.

❶ Zadajte jedno alebo viac obchodných mien / mien a priezvisk, viac
záznamov oddeľte čiarkou bez medzier, pri menách neuvádzajte tituly
ani text obchodného mena rozširujúci meno a priezvisko

❷ Vyberte kapitoly, ktoré chcete
monitorovať, viaceré položky
vyberiete klikaním myšou
a súčasným držaním stlačeného
klávesu Ctrl
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❸ Kliknutím na
Uložiť zostavu sa
zobrazí toto okno
Uložiť zostavu

❹ Zadajte názov zostavy

❺ Ak má byť zostava
monitorovaná na
email, kliknite na áno,
emailový monitoring
bude zasielaný na
emailovú adresu, ktorú
máte zadanú vo Vašom
EPI konte na epi.sk

❻ Zostava sa uloží
kliknutím na Uložiť
medzi Uložené zostavy

Zostava sa uloží
medzi Uložené
zostavy

❼ V prípade potreby môžete
uloženú zostavu znova otvoriť vo
vyhľadávacom formulári
kliknutím na jej názov, následne
kliknutím na Vyhľadať zobrazíte
záznamy zodpovedajúce
uloženým kritériám

Kliknutím na Upraviť sa
zobrazí okno kde je možné
zmeniť názov zostavy
alebo zrušiť/nastaviť jej
monitorovanie na email
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7. Monitoring subjektov v OV cez obchodné meno / meno a priezvisko
pomocou Hromadného importu
Pri monitoringu väčšieho počtu obchodných mien, je možné ich zadať do vyhľadávacieho formulára cez Hromadný import
z CSV súboru, v prípade potreby označiť požadované kapitoly Obchodného vestníka a následne uložiť zostavu a nastaviť
jej monitorovanie na email.

❶ Pripravte si zoznam IČO, obchodných mien / mien
a priezvisk a dátumov, každý typ údaju musí byť
v jednom samostatnom stĺpci, v jednom stĺpci nemôže
byť rôzny typ údajov, prvý údaj sa uvádza hneď na prvý
riadok, v stĺpcoch sa neuvádza názov stĺpca, pri
menách neuvádzajte tituly ani text obchodného mena
rozširujúci meno a priezvisko

❷ Uložte zoznam IČO,
obchodných mien, mien, dátumov
do CSV súboru
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❸ Kliknutím na Hromadný import sa
zobrazí okno Hromadný import

❹ Kliknutím na Importovať sa
zobrazí možnosť vybrať CSV súbor,
ktorý sa má naimportovať

❺ Vyberte CSV súbor, kliknutím na
Otvoriť sa súbor naimportuje
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Počet naimportovaných záznamov

❻ Po naimportovaní sa zobrazí
zoznam subjektov, kliknutím na Zavrieť
sa okno Hromadný import zatvorí
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Počet naimportovaných záznamov

❼ Vyberte kapitoly, ktoré chcete
monitorovať, viaceré položky
vyberiete klikaním myšou
a súčasným držaním stlačeného
klávesu Ctrl

Viaceré položky vyberiete klikaním myšou a súčasným držaním stlačeného klávesu Ctrl
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❽ Kliknutím na
Uložiť zostavu sa
zobrazí toto okno
Uložiť zostavu

❾ Zadajte názov zostavy

❿ Ak má byť zostava
monitorovaná na
email, kliknite na áno,
emailový monitoring
bude zasielaný na
emailovú adresu, ktorú
máte zadanú vo Vašom
EPI konte na epi.sk

⓫ Zostava sa uloží
kliknutím na Uložiť
medzi Uložené zostavy

Zostava sa uloží
medzi Uložené
zostavy

⓬ V prípade potreby môžete
uloženú zostavu znova otvoriť vo
vyhľadávacom formulári
kliknutím na jej názov, následne
kliknutím na Vyhľadať zobrazíte
záznamy zodpovedajúce
uloženým kritériám

Kliknutím na Upraviť sa
zobrazí okno kde je možné
zmeniť názov zostavy
alebo zrušiť/nastaviť jej
monitorovanie na email

 19

