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vítame nových členov 
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prehľad uskutočnených podujatí

ďalej pripravujeme 
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news z oblasti práva a legislatívy
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Aspena, s.r.o.   Tel.: +421 02 / 5564 0781   Otváracie hodiny: 
Trnavská cesta 5    Mobil: +421 903 757 244    pondelok – piatok: 8-18 h 
831 04 Bratislava    Mobil: +421 908 757 241    sobota, nedeľa: na základe dohody 
Slovenská republika   E-mail: bratislava@aspena.sk 

 

 
„Naším poslaním je poskytovať komplexné jazykové služby a pomáhať vám na ceste k úspechu.“ 

Spoločnosť ASPENA patrí medzi popredných slovenských a českých poskytovateľov jazykových služieb. Od svojho založenia v 
roku 1995 sa ASPENA zameriava na realizáciu prekladateľských, lokalizačných, tlmočníckych a ďalších lingvistických služieb. 
V súčasnosti poskytujeme služby zákazníkom na 6 kontinentoch. 

Systém manažmentu kvality sme v roku 2002 posilnili implementáciou normy ISO 9001. V roku 2016 sme ako jedni z prvých 

na svete získali certifikát ČSN EN ISO 17100 pre lokalizačné oddelenie.  

Tím spoločnosti ASPENA sa postupne rozšíril na takmer 70 zamestnancov, ktorí pracujú v siedmich oddeleniach. Dnes 
spracúvame viac ako 80 000 000 slov ročne a pritom spolupracujeme s viac ako 700 stálymi dodávateľmi z celého sveta. 
Počas nášho 21-ročného pôsobenia na trhu sme zrealizovali viac ako 230 000 projektov. 
 

 
Medzi služby spoločnosti ASPENA patria: 

Preklady 
Máme bohaté skúsenosti s viac ako 50 jazykovými kombináciami. Dbáme na dodržiavanie odbornej terminológie. Vynikáme 
v expresnom dodaní prekladu. 
Lokalizácie 
Naše špecializované oddelenie realizuje lokalizačné projekty softvérov, internetových stránok a portálov, multimédií a hier v 
rôznych odboroch. Využívame množstvo nástrojov modernej technológie CAT a dáta spracovávame vo všetkých dostupných 
formátoch. 
Tlmočenie 
Naši tlmočníci tlmočia konzekutívne, simultánne, telefonické 
a takisto aj súdne tlmočenia. Zabezpečujeme kompletnú 
tlmočnícku techniku. Tlmočíme na obchodných rokovaniach, 
veľtrhoch, konferenciách, ale aj na rokovaniach na najvyššej 
štátnej úrovni. 
Ďalšie služby 
Popri množstve jazykových služieb poskytujeme jazykové, 
predtlačové a odborné korektúry, strojový preklad a následný 
post-editing, grafické spracovanie, prácu s multimédiami a 
dabing.  
 

„Každé odvetvie má svoje charakteristiky, a preto nie je možné uplatniť rovnaký prístup pre 
všetkých.“ 

• 

Disponujeme kvalifikovanými dodávateľmi 
v odvetviach: 

• 
Informačné technológie 

• 
Biologické vedy 

• 
Mobily, PC a konzolové hry 

• 
Technika 

 

Marketing, právo a iné odvetvia 

Každodenne pracujeme s prekladateľskými 
nástrojmi: 
> SDL Trados Studio, SDLX 
> Kilgray Memoq 
> Memsource 
> Idiom Worldserver 
> SDL Passolo 
> Star Transit 
> Wordfast 
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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
Bratislava, 5. september 2016 

 
 
TPA Horwath sa mení na TPA. 
 
TPA, ako jedna z popredných spoločností v oblasti daňového poradenstva a audítorských 
služieb v strednej a juhovýchodnej Európe, vysiela silný signál. S novým logom, jasnou 
a nezávislou pozíciou ako aj zaradením pod väčšiu medzinárodnú sieť bude spoločnosť 
naďalej poskytovať „Face to face business“ svojím klientom. 
 
S okamžitou platnosťou  sa daňovo poradenská a audítorská spoločnosť TPA stáva samostatným a  
nezávislým členom Baker Tilly Europe Alliance a odteraz pôsobí pod novou značkou „TPA“. 
 
Na vysvetlenie aktuálneho vývoja povedal Peter Ďanovský, daňový poradca, partner a člen 
manažment tímu v TPA na Slovensku: „Rebranding na „TPA“ je pre nás významným krokom v našej 
stratégii dlhodobého rastu. Zároveň nám umožňuje lepšie využiť  naše medzinárodné možnosti, 
odbornosť a taktiež vybudovať si jasnejšiu a nezávislejšiu pozíciu.“ 
 
Cezhraničné poradenstvo v strednej a juhovýchodnej Európe 
Popri Slovensku pôsobí Skupina TPA v ďalších desiatich krajinách naprieč strednou a juhovýchodnou 
Európou: v Albánsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, 
Rumunsku, Srbsku a Slovinsku. „Pozícia Skupiny TPA v oblasti poskytovania efektívneho 
cezhraničného poradenstva pre medzinárodné spoločnosti na typických cieľových trhoch strednej 
a juhovýchodnej Európy je jedinečná.“ hovorí Ivan Paule, audítor, partner a predseda predstavenstva 
skupiny TPA v Strednej Európe.  
 
Regionálne korene. Celosvetová sieť. 
S účinnosťou od 5. septembra 2016 zanechala skupina TPA sieť Crowe Horwath International 
a  spoločne s Baker Tilly International odteraz vytvára Baker Tilly Europe Alliance.  
 

*** 
TPA: fakty a čísla 

TPA je jednou z popredných spoločností v oblasti daňového poradenstva a audítorských služieb 
v strednej a juhovýchodnej Európe. Medzi ponúkané služby patrí daňové poradenstvo, účtovníctvo  
finančný reporting audítorské služby a poradenstvo. 
Skupina TPA pôsobí v jedenástich krajinách strednej a východnej Európy: Albánsko, Rakúsko, 
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika 
a Slovinsko. Skupina TPA zamestnáva okolo 1000 zamestnancov na 27 pracoviskách. 
Celosvetová sieť  
Skupina TPA je nezávislým členom Baker Tilly Europe Alliance.  Baker Tilly International 
je 8. najväčšou sieťou v oblasti účtovníctva a obchodného poradenstva so 165 nezávislými 
členmi v 141 krajinách a vyše 28.000 odborníkmi na 745 pracoviskách na celom svete. 
 

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke: http://www.tpa-group.sk/sk 

 

 

*** 

 
Kontakt pre médiá: 
Ivan Paule 
ivan.paule@tpa-group.sk 
+421 57 351 111 
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130! rokov inovácií

Už len tankuj a jazdi

Trieda A od 299 €/mesiac

Trieda A: kombinovaná spotreba paliva 7,3 – 3,5 l/100 km; kombinované emisie CO₂: 171 – 89 g/km. Ilustračné foto.  
Viac informácií o období platnosti a mesačnom paušále na www.tvojmercedes.sk.

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
Prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
Prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk




