
 

 

 

 

PRÁVNE INFORMÁCIE 

 

 

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení 

neskorších predpisov 

 

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa 

slovenského práva. Sídlo spoločnosti sa nachádza na ulici Panenská 7, 811 03 Bratislava 

v Slovenskej republike. Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 98539/B, IČO: 47 728 949, DIČ: 2024080861, IČ 

pre DPH: SK 2024080861. Kontaktné údaje sú nasledovné: tel.: +421 2 544 311 17, fax: +421 

2 544 313 25, e-mail: office@vislegis.sk. 

 

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. poskytuje právnu pomoc a právne poradenstvo (ďalej 

aj len „právne služby“) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších 

predpisov a v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej advokátskej komory.  

 

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. poskytuje právne služby na základe oprávnenia jej 

konateľov - advokátov: 

 

• Janette Prétiová, advokátka vykonávajúca advokáciu na základe zápisu do zoznamu 

advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4929, akademický titul: 

JUDr., udelený v Slovenskej republike; 

 

• Ivana Kanisová, advokátka vykonávajúca advokáciu na základe zápisu do zoznamu 

advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4906, akademický titul: 

Mgr., udelený v Slovenskej republike. 

 

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. poskytuje právne služby na základe písomnej alebo 

ústnej dohody s klientom a za odmenu, ktorej výška a forma je dohodnutá s klientom pred začatím 

poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách 

advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov a v súlade s internými 

predpismi Slovenskej advokátskej komory, najmä Advokátskym poriadkom. Právne vzťahy, 

ktorých predmetom je poskytovanie právnych služieb klientovi, sa spravujú slovenským právom 

a prípadné spory budú rozhodované príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ak z 

príslušných právnych predpisov nevyplýva inak alebo ak s klientom nie je dohodnuté inak. 

 

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu 

spôsobenú v súvislosti s poskytnutím právnych služieb v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o 

advokácii v znení neskorších predpisov u poisťovateľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so 

sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vl.č.: 196/B. Celkový limit poistného 

plnenia je 3.000.000 EUR na všetky poistné udalosti vzniknuté v priebehu poistného obdobia. 
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Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo a pri ktorých zároveň nastala škoda pri 

poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva Európskej Únie na území SR a na 

území členského štátu EÚ a o ktorých rozhodujú súdy so sídlom v SR na území iného členského 

štátu EÚ.     

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. poskytujeme právne služby vždy profesionálne a 

vysoko odborne, pričom advokáti sú schopní sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám klientov i z 

časového hľadiska. V advokátskej kancelárii VIS LEGIS s. r. o. pragmaticky riešime problémy 

klientov, efektívne uplatňujeme ich práva a dôsledne bránime ich záujmy. Ak nie ste so službami 

našej kancelárie spokojní, za účelom podania reklamácie kontaktujte nás, prosím, na 

office@vislegis.sk alebo na vyššie uvedenom telefónnom čísle. Podať sťažnosť na poskytnutú 

právnu službu možno adresovať na: Slovenská advokátska komora, so sídlom Kolárska 4, 813 42 

Bratislava, tel: +421 2 529 61 522, fax: +421 2 529 61 554,e-mail: office@sak.sk, web: www.sak.sk. 

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. právne služby poskytuje vo všetkých oblastiach 

slovenského i európskeho práva, a to v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku. V 

portfóliu klientov našej advokátskej kancelárie sa nachádzajú fyzické osoby, úspešné slovenské 

obchodné spoločnosti, ako aj zahraničné obchodné spoločnosti. Ďalšie informácie o službách, 

ktoré poskytuje naša kancelária, môžete získať na www.vislegis.sk alebo v mieste jej sídla. 

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo 

aktualizovať zverejnené informácie podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho 

upozornenia. 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie 

Informácie uvedené na tejto internetovej stránke slúžia len na informačné účely. 

Informácie uvedené na tejto internetovej stránke sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov. 

Dovoľujeme si tiež upozorniť, že sprístupnenie informácií uvedených na tejto internetovej stránke nie je poskytovaním 

právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení.  

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií 

poskytovaných prostredníctvom tejto internetovej stránky. Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. nepreberá žiadnu 

zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vyplynuli z použitia informácií zverejnených na tejto internetovej 

stránke.  
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