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SLOVO VYDAVATEĽA

Vážení čitatelia,

dostávate do rúk nové číslo ročenky významných 
advokátskych kancelárií v Slovenskej republike za 
rok 2017. Cieľom tejto publikácie je priniesť pre-
hľad o trhu a jednotlivých právnických firmách 
najmä objednávateľom právnych služieb v SR.

Miroslav Chochola
CEO/predseda predstavenstva
epravo.cz, a. s.
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Allen & Overy Bratislava, s.r.o. 
Eurovea Central 1 
Pribinova 4 
811 09 Bratislava 
Slovak Republic

Tel +421 2 5920 2400

Bratislava

“Allen & Overy are like 
an iPhone – very simple 
to use, but you know there 
is huge processing power 
behind the advice.”
CEO, FTSE 250 Company

© Allen & Overy LLP 2017 | CS1705_CDD-48214_ADD-69428 allenovery.com

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee  
or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated undertakings. 

International Law
Firm of the Year

Slovak Law Firm of the Year Awards  
2014, 2015, 2016 and 2017

Martin Magál
Partner
Tel +421 2 5920 2412 
martin.magal@allenovery.com

Renátus Kollár
Partner
Tel +421 2 5920 2423 
renatus.kollar@allenovery.com

CONTACTS





Burian & partners, s.r.o., V. Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina, Slovakia
tel.: +421 41 562 24 89, mobil: +421 948 343 241, office@burian.sk 

www.burian.sk

U nás ste v dobrých rukách

burian&partners_inzercia_rocenka_164,0x221,4_TLAC_CMYK_3mm_spadavky

7. apríla 2017 10:36:57



dentons.com 
© 2016 Dentons

Dentons.  
Now the world’s largest  
global elite law firm.





EY | Audit | Dane | Transakcie | Poradenstvo

EY Law 
Viac ako len právne služby

robert.kovacik@sk.ey.com 
www.ey.com/sk



|     Havel, Holásek & Partners s  kanceláriami 
v Prahe, Brne, Ostrave a Bratislave je s tímom 
23 partnerov, viac ako 100 advokátov a celkom 
180 právnikov najväčšou česko-slovenskou 
nezávislou právnickou fi rmou v  strednej 
Európe

|     Viac než 1 000 klientov; cca 150 klientov 
z  rebríčka najbohatších Čechov a  Slovákov, 
70  najväčších svetových spoločností podľa 
publikácie Fortune 500

|      Právne poradenstvo a súvisiace daňové služby 
v  12 svetových jazykoch pre oblasť viac ako 
60 krajín sveta; až 70 % našich prípadov obsa-
huje medzinárodný prvok

|     Úzko spolupracujeme s  poprednými medzi-
národnými právnickými fi rmami, klienti majú 
vďaka tomu prístup k  medzinárodným aj 
lokálnym znalostiam a  odbornosti prostred-
níctvom viac ako 30 tisíc právnikov v približne 
160 krajinách sveta

|     Tím vysoko kvalifi kovaných advokátov kan-
celárie poskytuje komplexné služby najvyš-
šej úrovne vo všetkých oblastiach právnej 
špecializácie

|     Najúspešnejšia a najkomplexnejšia kancelária 
na Slovensku a v Čechách podľa počtu nomi-
nácií a  titulov doterajších ročníkov súťaže 
Právnická fi rma roka

Najúspešnejšia kancelária
na Slovensku a v Čechách

podľa počtu nominácií a titulov
doterajších ročníkov súťaže

Právnická fi rma roka
v Českej republike

(2011–2012, 2014–2017)

Klientmi najlepšie hodnotená
právnická fi rma

v Českej republike
(2010, 2013, 2015)

PRAHA  |  BRNO  |  OSTRAVA  |  BRATISLAVA

Najväčšia česko-slovenská 
advokátska kancelária 
s medzinárodným 
dosahom

www.havelholasek.sk

Straategické uvažovanie  |  Individuálny prístup  |  Špičkový právny tím  |  Dlhodobé partnerststvvooooo

1. miesto TOP Zamestnávatelia
v kategórii Advokátska kancelária

v Českej republike
(2015–2017)
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Vieme, čo je záväzok klientovi, 
ktorý je vždy na prvom mieste. 

Zodpovednosť, ktorá prináša 
budúcnosť, tím, ktorý prináša riešenia. 

T | +421 2 544 184 70 
E | bratislava@konecna-zacha.com 

www.konecna-zacha.com 

kpl ročenka 2017 166x225.indd   1 30.3.2017   12:31



PRAHA   I   BRATISLAVA 

WE KNOW  
HOW TO SCORE ! 

www.ksd.sk 

S našimi klientmi sa tešíme 
na ďalšie spoločné víťazstvá! 

WINNER 2016
GLOBAL AWARDS
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Celé spektrum právnych problémov
s nami vyriešite v jednej kancelárii

hodnota úspešne 
ukončených sporov 

(mil. Eur)

úspešných rokov 
na slovenskom trhu

transakcií 
v roku 2016

spokojných 
klientov

www.legate.sk

Ochrana hospodárskej súťaže  |  Bankovníctvo/Financie  |  Stavebné právo  |  Spoločnosti
Pracovné právo  |  Energetika  |  Priemysel  |  Zastupovanie pred súdmi a arbitráž

Fúzie a akvizície  |  Verejné obstarávanie  |  Nehnuteľnosti
Reštrukturalizácia a konkurz

  Dane  |  Preprava

157 11 330 550

RECOGNISED
FIRM

FINANCIAL AND
CORPORATE

2015



Bratislava | Brusel | Frankfurt | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava
www.mph-advocates.com, www.actlegal.com

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners 
poskytuje komplexné právne služby vo všetkých 
právnych oblastiach so zameraním na ICT 
právo, konkurzy a reštrukturalizácie, daňové 
právo a transferové oceňovanie.

Právne poradenstvo na 
lokálnej i medzinárodnej 
úrovni. Člen medzinárodnej 
aliancie ACT Legal.

Právnicka
firma roka

2017

Telekomunikácie, 
právo informačných 

technológií
Právnická firma roka 

2017

Právnicka
firma roka

2017

Reštrukturalizácia 
a insolvencia 

Veľmi odporúčaná

Právnicka
firma roka

2017

Daňové právo
Veľmi odporúčaná

Právnicka
firma roka

2017

Sporová agenda
Odporúčaná

Právnicka
firma roka

2017

Verejné obstarávania 
Odporúčaná



www.maplefish.sk
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Ostatní advokáti
hovoria španielsky,
my sme španielskí advokáti.
Právne služby v Španielsku, Portugalsku 
a Latinskej Amerike 
Servicios legales en Espan~ol

Cukrová 14, 811 08 Bratislava  
tel.: +421 2 59324 173   
bratislava@moreno-vlk.eu

Moreno Vlk & Asociados

Advokátska kancelária / Abogados / Attorneys at Law

Praha  I  Madrid  I  Bratislava



Špecialisti  
na hospodársku 
súťaž.
hospodárska súťaž
energetika 
verejné obstarávanie 
compliance

www.nklegal.eu

Praha Bratislava



s nami štrajk nehrozí
www.nitschneider.com



Wir sorgen dafür, dass Ihr Wachstum nicht an Grenzen stößt – schon gar nicht 
an Ländergrenzen. Hierzu begleiten wir Ihr Unternehmen bei nationalen und 
internationalen Projekten und nehmen als International Lead Counsel die rechtliche 
Projektsteuerung in die Hand. Dabei bringen wir nicht nur jede Menge Expertise 
ein – sondern auch immer ein bisschen deutsche Gründlichkeit. 
Starke Persönlichkeiten sind starke Partner.

„

„
Deutscher 
Perfektionismus 
ist anstrengend. 
Und international sehr 
erfolgreich.

noerr.com





www.prkpartners.com
Praha    Bratislava    Ostrava

  NAJLEPŠÍ DOSIAHNU VRCHOL, 
VÝNIMOČNÍ SA NA ŇOM UDRŽIA

Držať sa na vrchole v konkurencii tých najlepších 
vyžaduje neustály pokrok a pružné reagovanie na 
nové výzvy. Každý deň sa vyvíjame, ale podstata 
našich služieb zostáva bez zmeny – spoľahlivosť, 
kvalita a záujem klienta sú vždy na prvom mieste.

advokátska kancelária

PRK inz SK 165x225mm.indd   1 7.6.17   11:25



www.roedl.com/sk

Vytvárame spojenia
Verbindungen schließen

Rödl & Partner
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
Tel.: + 421 (2) 57 20 04 – 11
Fax: + 421 (2) 52 73 36 – 35
E-Mail: bratislava@roedl.sk

Rödl & Partner pôsobí ako integrovaná poradenská a  
audítorská spoloènosť prostredníctvom 108 vlastných 
poboèiek v 50 krajinách sveta. Naši klienti dôverujú 
4.500 kolegyniam a kolegom v oblasti právneho pora-
denstva, daòového poradenstva, daòových priznaní a 
Business Process Outsourcing, podnikate¾ského pora-
denstva a poradenstva v oblasti IT ako aj auditu.

V našej poboèke v Bratislave poskytujeme nasledovné 
poradenské služby: 

› Právne poradenstvo
› Daòové poradenstvo
› Audit
› Outsourcing

Rödl & Partner ist als integrierte Beratungs- und 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an 108 eigenen 
Standorten in 50 Ländern vertreten. Unsere Mandanten 
 vertrauen 4.500 Kolleginnen und Kollegen in den Ge-
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Accace Legal, o.z. 

Advokátska kancelária Accace Legal, o.z. bola 
založená v januári roku 2013 ako súčasť medzi-
národnej skupiny Accace – jedného z najvýznam-
nejších hráčov na trhu outsourcingových a pora-
denských služieb v regióne strednej a východnej 
Európy.

Skupina Accace začala v roku 2006 na Slovensku s po-
skytovaním služieb v oblasti (i) outsourcingu účtov-
níctva a mzdovej agendy a (ii) daňového poradenstva 
u a už za krátke, 10-ročné obdobie sa stala jednou 
z najdynamickejšie rastúcich poradenských spoloč-
ností, o čom svedčí aj opätovné umiestnenie medzi 
10 najväčšími poradenskými spoločnosťami na Slo-
vensku, podľa rebríčku, ktorý zostavuje každoročne 
týždenník o ekonomike a podnikaní TREND na zák-
lade výšky tržieb. Accace pôsobí momentálne okrem 
Slovenska aj v Českej Republike, Maďarsku, Poľsku, 
Rumunsku, Ukrajine a Nemecku.

Založením advokátskej kancelárie reagoval Accace 
na požiadavky trhu a svojich klientov. Priniesol tak 
unikátnu kombináciu právnych, daňových, účtovných 
a mzdových služieb pod jednou strechou a tým za-
strešuje všetky potreby klientov pri bežných operáci-
ách i v oblasti náročných transakcií.

Accace Legal, o.z. sa špecializuje najmä na pracovné 
a obchodné právo. V rámci pracovného práva po-
skytujeme poradenstvo od nastavenia pracovných 
procesov, až po riešenie konkrétnych špecifických 
vzniknutých skutkových situácií. V rámci obchodného 

práva skúsený tím právnikov poskytuje poradenstvo 
aj pri fúziách a akvizíciách, zastúpenie v právnych spo-
roch, právnu podporu v oblasti vymáhania pohľadá-
vok, pri konkurzoch, reštrukturalizáciach, likvidáciách 
spoločnosti ako aj v otázkach medzinárodného práva.

Accace Legal, o.z. spĺňa aj najvyššie štandardy ochra-
ny údajov a informačnej bezpečnosti. V tejto oblasti 
má implementovaný a certifikovaný systém riadenia 
informačnej bezpečnosti v súlade s ISO 27001:2005 
a systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008.

ČÍM SA LÍŠIME
Poskytovanie právnych služieb bolo spočiatku nad-
stavbou daňových, účtovných a mzdových služieb, 
ktoré tvorili core biznis skupiny Accace. Vďaka kvalite 
poskytovaných služieb si advokátska kancelária Acca-
ce Legal, o.z. postupne získala dôveru svojich klientov 
aj pri riešení samostatných právnych záležitostí.

Na rozdiel od klasických advokátskych kancelárii sa 
Accace Legal, o.z. v rámci skupiny Accace líši tým, že 
prináša kompletný balík profesijných služieb pre sú-
kromný sektor pod jednou strechou. Problémy rieši 
komplexne, kombináciou odborných znalostí kolegov 
z rôznych oddelení vie zohľadniť všetky aspekty pri 
zadaní klienta a dodať multidisciplinárne služby v ob-
lasti pracovno-právneho a obchodno-právneho pora-
denstva. Zastrešuje kompletný servis pre fungovanie 
spoločnosti, v rozsahu od jej založenia spoločnosti až 
po kompletné účtovné, mzdové a právne služby. Vie-
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me tak plne nahradiť back-office klienta a umožniť 
mu maximálne pohodlie pri riadení svojho biznisu.

NAŠI KLIENTI
Viac ako 50% biznisu skupiny Accace tvoria spoloč-
nosti, ktoré patria do Forbes Fortune 500. Podobne 
aj portfólio klientov advokátskej kancelárie Accace 
Legal, o.z. tvoria najmä významné spoločnosti s me-
dzinárodným pôsobením, ktorí profitujú z ponúka-
nej kombinácii právnych a finančných služieb pod 
jednou strechou.

Zo zaujímavých transakcií môže uviesť:
 	Právne poradenstvo slovenskému developero-

vi v súvislosti s nastavením zmluvných vzťahov 
v rámci develeporského projektu výstavby obyt-
nej zóny

 	Právne poradenstvo dopravnej priemyselnej sku-
piny v súvislosti s prevodom obchodných podie-
lov, zmenou právnej formy jednej zo spoločností 
a zlúčením viacerých spoločnosti

 	Právne poradenstvo pre priemyselnú spoločnosť 
v rámci projektu otvorenia výrobnej haly

 	Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti 
ochrany osobných údajov poprednej svetovej 
spoločnosti podnikajúcej v odbore informačných 
technológii

 	Pracovno-právne poradenstvo pre spoločnosť 
pôsobiacu v oblasti ľudských zdrojov a najmä do-
časného prideľovania zamestnancov

 	Komplexné pracovno-právne poradenstvo pre za-
hraničnú priemyselnú spoločnosť v rámci jej pro-
jektu novej prevádzky na Slovensku

 	Pracovno-právne poradenstvo v rámci adaptácie 
vnútorných predpisov upravujúcich aj „whist-
leblowing“ systém na slovenské právne prostredie

 	Právne poradenstvo pre slovenskú dcérsku 
spoločnosť talianskej priemyselnej skupiny pri 
umiestňovaní jej zamestnancov do zahraničných 
entít tejto skupiny a vysielaní zamestnancov pri 
cezhraničnom poskytovaní služieb

PROTFÓLIO SLUŽIEB
 	Obchodné právo – ponúkame kompletný servis 

pre fungovanie novozaloženej alebo zabehnutej 
spoločnosti (založenie a registrácia spoločnosti, 

zabezpečenie oprávnení, registrované sídlo, zmeny 
v spoločnosti)

 	Pracovnoprávne poradenstvo – pripravujeme pra-
covnoprávnu dokumentáciu a poskytujeme pora-
denské služby v akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej 
z pracovnoprávnych vzťahov

 	Fúzie, akvizície a due diligence – vďaka daňovému 
a právnemu poradenstvu pod jednou strechou vie-
me poskytnúť komplexnú pomoc pri transakciách 
z finančného, daňového a právneho hľadiska

 	Nehnuteľnosti – poradíme z daňovo-právneho 
hľadiska pri nadobudnutí, správe alebo predaji 
nehnuteľností a vypracujeme potrebné právne 
dokumenty

 	Konkurz a reštrukturalizácia – naplánujeme vhod-
nú reorganizáciu majetkovej a podnikovej štruktú-
ry, zrevidujeme zmluvné vzťahy a interné procesy 
resp. poskytneme poradenstvo za účelom zabez-
pečenia hladkého priebehu konkurzného alebo 
reštrukturalizačného konania

 	Súdne a mimosúdne riešenie sporov – zastupu-
jeme klientov pri uplatňovaní práv a riešení spo-
rov, či už v súdnom konaní alebo mimosúdnom 
zastupovaní

 	Ochrana osobných údajov – poradíme a vypracuje-
me potrebnú dokumentáciu, včítanie bezpečnost-
ného projektu a bezpečnostných smerníc a vieme 
v tejto súvislosti pôsobiť ako zodpovedná osoba 
v spoločnostiach.

Accace Legal, o.z. 
Twin City C
Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava
Tel.:  +421 2 32 55 30 00
e-mail:  slovakia@accace.com
www. accace.sk
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Advokátska kancelária  
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. s.r.o.

Advokátska kancelária doc. JUDr. Tomáš Strémy, 
PhD., s. r. o. je mladá a progresívna kancelária, kto-
rá je už viac ako 5 rokov integrálnou súčasťou ad-
vokátskej obce. Založená bola v roku 2012, kedy 
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. vykonával advokáciu 
samostatne. Kancelária si už v tom čase získala svo-
je miesto na trhu, kde dodnes ponúka svoje právne 
služby a poradenstvo domácim i zahraničným klien-
tom. O štyri roky neskôr na účel výkonu advokácie 
založil spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 
predmetom podnikania je poskytovanie právnych 
služieb s profesijným zameraním na trestné právo. 
Kancelária je v súčasnosti jednou z mála kancelárií, 
ktoré sa na Slovensku zameriavajú na oblasť trestné-
ho práva, pričom právne zastúpenie poskytuje nielen 
osobám, proti ktorým je vedené trestné konanie, ale 
aj osobám postihnutým trestnou činnosťou – obe-
tiam a poškodeným. Svoje skúsenosti však aplikuje-
me aj v iných oblastiach práva a to najmä v sporovej 
a nesporovej agende na poli obchodného, občian-
skeho a pracovného práva. Od roku 2014 sa kance-
lária angažuje aj v oblasti práva nehnuteľností, kde 
pravidelne poskytujeme komplexné právne služby 
nielen jednotlivcom, ale aj korporáciám.

ADVOKÁT
Vedúcou osobnosťou kancelárie je doc. JUDr. To-
máš Strémy, PhD. (1981), ktorý sa venuje trestnému 
právu nielen ako advokát, ale aj vo vedeckej oblasti 
v pozícii docenta na Právnickej fakulte Univerzity Ko-
menského a na Akadémii Policajného zboru SR, čo 

zaručuje vysoký štandard ako praktických, tak aj te-
oretických znalostí. Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., 
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univer-
zity v Trnave. Po ukončení vysokoškolského štúdia 
v roku 2005 študoval na Sydney College of English. 
Od roku 2006 pôsobil na Právnickej fakulte Trnavskej 
univerzity ako pedagóg na Katedre trestného práva 
a kriminológie. V roku 2010 dostal čestné uznanie 
za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s Institutem pro 
kriminologii a sociální prevenci v Prahe a za význam-
ný prínos k rozvoju odboru kriminológie. Študijné 
a prednáškové pobyty absolvoval na Právnickej fa-
kulte Karlovej univerzity v Prahe (2011, 2016), Max 
Planck Institute vo Freiburgu (2014, 2015), Univer-
zite Scranton v Pensylvánii (USA) (2015), Univerzite 
v Salzburgu (2016) a iných inštitúciách. V súčasnosti 
je členom komisie pre trestné právo hmotné na Mi-
nisterstve spravodlivosti Slovenskej republiky a čle-
nom pracovnej skupiny pre trestné právo v Sloven-
skej advokátskej komore. Je vedúcim projektu APVV, 
spoluriešiteľom viacerých grantových projektov, 
autorom, resp. spoluautorom viacerých monografií, 
učebníc, desiatok odborných článkov a aktívne sa 
zúčastňuje na vedeckých podujatiach doma i v za-
hraničí. Svoje skúsenosti využil aj pri legislatívnych 
prípravách zákona o trestnej zodpovednosti práv-
nických osôb, ku ktorému neskôr ako spoluautor 
napísal komentár. Množstvo jeho skúseností, profe-
sionalitu, znalosť nášho právneho prostredia ako aj 
strategické myslenie a v neposlednom rade ľudský 
prístup oceňujú klienti z rôznych sfér spoločenského 
života.
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DISKRÉTNOSŤ
Doménou a výsadou našej advokátskej kancelárie sú 
najmä dlhoročné skúsenosti a prax v trestnom práve. 
Okrem hospodárskej trestnej činnosti, predovšetkým 
z oblasti corporate governance, správy cudzieho ma-
jetku a oblasti daňovej trestnej činnosti, sa venujeme 
obzvlášť citlivým prípadom násilnej a drogovej krimi-
nality. Prípady v tejto oblasti vzbudzujú záujem ľudí, 
avšak väčšina prípadov nie je medializovaná a mnoho 
prípadov tak zostáva skrytých pred širšou verejnos-
ťou, kvôli povahe citlivých informácií, vzhľadom na 
dotknuté strany. Diskrétnosť je preto aj jednou z hlav-
ných priorít Advokátskej kancelárie doc. JUDr. Tomáš 
Strémy, PhD., s. r. o., pričom za našu prednosť považu-
jeme nielen priamy styk klienta s advokátom, ale aj zá-
ruku našej profesionality, flexibility a angažovanosti.

ŠPECIALIZÁCIA
Vzhľadom na oblasti, v ktorých kancelária v súčas-
nosti pôsobí a chce v nich dlhodobo patriť k špičke 
na trhu, nie je možné uspokojiť sa iba s každodennou 
praktickou prácou. Svoju špecializáciu prehlbujeme 
tiež prostredníctvom publikačnej, prednáškovej a ďal-
šej akademickej činnosti, ako napríklad pravidelnou 
aktívnou účasťou na medzinárodných kongresoch, 
o.i. World Congress of Criminology (Mexico City 2015, 
New Delhi 2016) venovaných kriminologickému po-
hľadu na špecifické oblasti trestného práva, čím sa 
snažíme spoluvytvárať podobu daného odboru a zau-
jímať popredné miesta medzi odborníkmi na proble-
matiku. Poznáme slovenskú právnu platformu a sna-
žíme sa rozpoznať špecifické záujmy a potreby našich 
klientov. To nám umožňuje flexibilne reagovať nielen 
na požiadavky našich klientov, ale aj navrhovať pre 
nich inovatívne riešenia.

 

Advokátska kancelária 
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. s.r.o.
Šafárikovo námestie 7 
811 02 Bratislava 
Tel.: +421 9 11 40 82 06
e-mail:  stremy@stremy.sk
www.stremy.sk
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Advokátska kancelária  
JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hron-
ček, s. r. o. pôsobí na trhu právnych služieb od 
roku 2014. Právne služby poskytuje v spoluprá-
ci s advokátskou kanceláriou Advokátska kan-
celária JUDr. Kvetoslava Kolínová, s. r. o. pod 
spoločnou značkou Hronček & Kolínová právne 
služby. Advokátska kancelária pôsobí najmä 
v regiónoch Žilina a Martin, právne služby však 
poskytuje v rámci celého územia Slovenskej re-
publiky a taktiež v zahraničí.

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s. r. o. 
je progresívnou a dynamicky sa rozvíjajúcou advo-
kátskou kanceláriou, ktorá sa v priebehu krátkeho 
obdobia stala jednou z najväčších kancelárii v rámci 
Žilinského kraja.

Tím advokátskej kancelárie tvoria mladí a ambi-
ciózni advokáti, advokátski koncipienti, právnici 
a administratívny personál, ktorí svoju prácu robia 
s maximálnym nasadením, pričom hľadať a nájsť tie 
správne riešenia pre klientov a poskytovať vysoko 
profesionálne, kvalitné a efektívne právne služby 
je naším hlavným cieľom. Spokojnosť a dôveru na-
šich klientov považujeme za jeden z najdôležitejších 
pilierov a predpokladov úspechu na trhu právnych 
služieb. Rozumieme potrebám svojich klientov, kto-
rí u nás získajú maximálne ústretový, individuálny 
a diskrétny prístup.

Právne služby poskytujeme slovenským subjek-
tom, ako aj mnohým spoločnostiam zo zahraničia 

pôsobiacim v Slovenskej republike. V rámci po-
skytovania právnych služieb úzko spolupracujeme 
s partnerskými advokátskymi a notárskymi kance-
láriami v Čechách, Poľsku, Maďarsku a Nemecku, 
ale aj ďalších krajinách. Naše služby poskytujeme 
v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom ja-
zyku. Využívame pritom najmodernejšie technické 
prostriedky a postupy, vďaka čomu sú naše služby 
efektívne a rýchle.

Pri poskytovaní právnych služieb úzko spolupracu-
jeme s viacerými vysokokvalifikovanými odborníkmi 
z daňovej a účtovnej oblasti a z oblasti ekonómie.

Ťažisko pôsobnosti našej advokátskej kancelárie 
tvoria oblasti:

 	obchodného práva
 	práva obchodných spoločností
 	práva hospodárskej súťaže
 	práva duševného vlastníctva
 	finančného práva a poisťovníctva
 	pracovného práva
 	občianskeho práva

Vďaka viacročným skúsenostiam a odbornému za-
meraniu jednotlivých členov nášho tímu však okrem 
vyššie uvedených oblastí poskytujeme profesionál-
ne právne služby taktiež špeciálne v oblasti práva 
v preprave, špedícii, logistike, v neposlednom rade 
tiež v oblasti verejného obstarávania a v oblasti far-
maceutického a medicínskeho práva.
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PREPRAVA, ŠPEDÍCIA A LOGISTIKA
V oblasti práva v preprave, špedícii a logistike sa 
špecializujeme na riešenie sporov a poskytovanie 
právneho poradenstva týkajúceho sa vnútroštát-
nych a medzinárodných prepráv tovaru pre všetky 
druhy dopravy. Vďaka dlhodobej praxi založenej na 
spolupráci s odborníkmi v oblasti dopravy, špedície 
a logistiky ponúkame právne služby viacerým do-
pravným a špedičným spoločnostiam, čo je zárukou 
poskytovania efektívnych riešení, ktoré sú založené 
na rozsiahlych skúsenostiach. V júni roku 2016 sa 
naša advokátska kancelária stala pridruženým čle-
nom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej re-
publiky, kde sa v rámci svojho pôsobenia zúčastňuje 
zasadnutí pracovných skupín právnikov pri príprave 
a pripomienkovaní legislatívnych návrhov práv-
nych predpisov v oblasti dopravy a zasielateľstva. 
Advokátska kancelária sa taktiež zúčastňuje medzi-
národných logistických konferencií Speed CHAIN 
v Čechách i na Slovensku. Rovnako sa intenzívne 
venujeme právnemu poradenstvu pri riešení a vy-
máhaní pohľadávok a riešení škodových udalostí 
v doprave. Okrem poskytovania komplexných práv-
nych služieb spoločnostiam podnikajúcim v oblasti 
prepravy, špedície a logistiky sa spolupodieľame aj 
na viacerých projektoch realizovaných vo sfére do-
pravy so zameraním na vzdelávanie a praktickú prí-
pravu vodičov v doprave.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A REGISTRÁCIA 
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
V oblasti verejného obstarávania poskytujeme 
komplexné právne poradenstvo, či už subjektom 
v postavení zadávateľov verejných zákaziek alebo 
uchádzačom o verejné zákazky. Svojich klientov za-
stupujeme i v konaniach pred príslušnými orgánmi.

S účinnosťou nového zákona č. 315/2016 Z.z. o re-
gistri partnerov verejného sektora, naša advokátska 
kancelária s maximálnou pripravenosťou od 1. feb-
ruára 2017 poskytuje na vysokej odbornej a profesi-
onálnej úrovni služby v oblasti zápisu subjektov do 
registra partnerov verejného sektora a ďalších sú-
visiacich služieb oprávnenej osoby. Počtom úspeš-
ných registrácii sa Advokátska kancelária JUDr. Ró-
bert Hronček, s. r. o. stala lídrom v danej oblasti, 
pričom je v našom prvoradom záujme túto pozíciu 
udržať a byť pre svojich klientov tým správnym dlho-
dobým partnerom.

FARMACEUTICKÉ PRÁVO
Veľmi intenzívne sa zaoberáme taktiež problemati-
kou farmaceutického práva. V tejto oblasti poskytu-
jeme odborné právne poradenstvo spoločnostiam 
podnikajúcim práve v oblasti nakladania s liekmi, 
liečivami a zdravotníckymi pomôckami, a to nie len 
slovenským, ale aj zahraničným. Predovšetkým sa za-
oberáme otázkami aplikácie zákona č. 362/2011 Z.z. 
o liekoch a zdravotníckych pomôckach ako i právnou 
úpravou a komplexným posúdením právnej regulácie 
v oblasti nakladania s liekmi v rámci Európskej únie 
a jej využitím v každodennej praxi klientov podnika-
júcich v tejto špecifickej sfére. Naša advokátska kan-
celária sa v oblasti farmaceutického práva podieľala 
i na procese pripomienkovania príslušných právnych 
predpisov a ich zmien a doplnení, a to nie len v rám-
ci Slovenska, ale v rámci celej Európskej únie. V roku 
2016 sme sa podieľali na príprave a podaní dôležitého 
podnetu na Európsku komisiu, týkajúceho sa posúde-
nia súladu prijímaných legislatívnych zmien v Sloven-
skej republike s právnym poriadkom Európskej únie.

V neposlednom rade je samozrejme dôležitou súčas-
ťou našej agendy zastupovanie klientov v sporoch 
pred súdmi, predovšetkým so zameraním na oblasť 
obchodno-právnych sporov, ako aj zastupovanie pred 
inými orgánmi verejnej moci.

Neustále tak pracujeme na vytváraní silného zázemia, 
aby sme boli skutočnou stabilitou pre dosiahnutie 
úspechu a naplnenie očakávaní našich klientov.

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, 
s.r.o.
Národná 10
010 01 Žilina
Tel.: +421 9 08 60 20 17
e-mail: info@legalfirm.sk
www.legalfirm.sk
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Advokátska kancelária  
Paul Q, s.r.o.

Paul Q Law Firm (v minulosti známa ako DE-
DÁK & Partners) patrí medzi vedúce právnické 
firmy na Slovensku, poskytujúca svoje služby na 
najvyššej úrovni na základe rozsiahlych skúse-
nosti a s osobným zanietením.

S tímom približne 20 vysoko špecializovaných práv-
nikov firma poskytuje komplexné poradenstvo pri vý-
znamných medzinárodných a lokálnych projektoch, 
ako aj pri bežnom podnikaní.

Paul Q Law Firm poskytuje služby nadnárodným aj 
lokálnym klientom, investorom, osobám, vládnym 
a mimo-vládnym organizáciám na Slovensku už od 
roku 1991. Firma je dlhodobo hodnotená ako jedna 
z vedúcich právnych firiem vo všetkých základných 
oblastiach práva. Ako nezávislá slovenská firma do-
káže s využitím svojich medzinárodných skúseností 
flexibilne reagovať na požiadavky klientov. Vďaka 
vyššiemu počtu skúsených právnikov a znalosti práv-
neho systému dokáže firma venovať svojim klientom 
vysokú a odbornú pozornosť spejúcu k efektívnemu 
riešeniu zadaní.

Firma poskytuje poradenstvo lokálnym a medziná-
rodným subjektom v nasledovných oblastiach práva:

 	Obchodné právo a zmluvy
 	Nehnuteľnosti a stavebníctvo
 	Pracovné právo
 	Hospodárska súťaž
 	Konkurzy a reštrukturalizácia

 	Sporová agenda
 	Bankovníctvo a financie
 	Médiá a zábava
 	Duševné vlastníctvo
 	Verejné obstarávanie
 	Projekty, energetika a infraštruktúra
 	Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície (M & A)

Paul Q Law Firm (v minulosti známa ako DE-
DÁK & Partners) je dlhodobo oceňovaná Chambers 
and Partners, Legal 500, Practical LawCompany 
a IFLR 1000 za kvalitu poskytovaných služieb v ob-
lasti obchodného a zmluvného práva, bankového 
a finančného práva, fúzií a akvizícií, sporovej agen-
dy, ďalej v oblasti hospodárskej súťaže a duševného 
vlastníctva. M & A and privatizačné transakcie sú jed-
nou z kľúčových oblastí, v ktorých Paul Q Law Firm 
pôsobí.

V ostatných rokoch sme poskytli právne služby ši-
rokej škále vedúcich lokálnych aj medzinárodných 
klientov, medzi inými verejným a súkromným spoloč-
nostiam, finančným inštitúciám, štátnym agentúram, 
private equity spoločnostiam aj súkromným podni-
kateľom s cieľom zabezpečenia hladkého priebehu 
transakcií a ich úspešného uzavretia.

"Ich právnici majú široké skúsenosti so spoluprácou 
s veľkými spoločnosťami. Tím dlhodobo poskytuje vyso-
ký štandard služieb. "

Chambers and Partners 2016
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"Najlepší sporoví advokáti na Slovensku."

Chambers and Partners 2016

„Tradičná Slovenská firma so silnou pozíciou na trhu.“

Chambers and Partners 2015

„Top tím pre pracovné právo na Slovensku.“

Chambers and Partners 2015

“Excelentná firma s odborníkmi v tejto oblasti.“

Chambers & Partners, 2013

„Veľká lokálna firma poskytujúca prvotriedny servis.“

Chambers & Partners, 2012

„Dynamický, kreatívny tím, ktorý vždy nájde riešenie. 
Priťahuje pozornosť nemeckých a rakúskych investo-
rov a je významným domácim partnerom zahraničným 
právnym firmám.“

Chambers & Partners, 2011

„Tento "silný a skúsený" lokálny hráč je považovaný za 
"jedného z najlepších v krajine v oblasti pracovného 
práva.“

Chambers & Partners, 2011

“Vynikajúci v schopnosti promptne reagovať, rovnako 
aj v odbornej znalosti a efektivite práce.”

Legal 500, 2010

“Komunikatívni a kooperatívni, poskytujú služby, ktoré 
dokážu konkurovať mnohým lepšie etablovaným me-
nám na trhu.”

Chambers & Partners, 2009

“DEDÁK & Partners poskytuje klientom "kvalitné služby 
a vysokú odbornosť."

Chambers & Partners, 2009

 

Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o.
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Tel.: + 421 2 58 28 28 28
e-mail: office@paulqlaw.com
www.paulqlaw.com



A

Významné advokátské kancelárie  |  2016  | 51

Advokátska kancelária  
RELEVANS s.r.o.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ADVOKÁTSKEJ 
KANCELÁRII RELEVANS

Advokátska kancelária RELEVANS je jednou z popred-
ných advokátskych kancelárii v Slovenskej republike, 
s konštantným rastom a upevňovaním svojej pozície 
na trhu právnych služieb. V roku 2016 bola označená 
za 4. najväčšiu slovenskú advokátsku kanceláriu a 3. 
najväčšiu v počte právnikov (zdroj: The Slovak Spec-
tator). Kancelária je vedená managing partnerom 
Alexandrom Kadelom a partnerom Mariánom Masari-
kom. Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovanie 
nadštandardných právnych služieb s dôrazom na de-
tail, a to na najvyššej odbornej úrovni. Vďaka početné-
mu tímu právnikov, odbornej špecializácii a širokému 
spektru skúseností poskytuje klientom komplexné 
právne služby v každodenných záležitostiach, ako 
aj riešenie tých najnáročnejších prípadov. Klienti pri 
hodnotení kancelárie oceňujú najmä jej proklientský 
business prístup, vysokú profesionalitu a pracovné 
nasadenie, flexibilitu ako aj efektívnosť pri práci.

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA
 	Súdne spory a arbitrážne konania
 	Nehnuteľnosti / Development / Stavebníctvo
 	Fúzie / Akvizície (M & A)
 	Bankovníctvo / Cenné papiere / Financovanie
 	Právo obchodných spoločností
 	Hospodárska súťaž
 	Právo duševného vlastníctva a informačných 

technológií

 	Mediálne právo a telekomunikácie
 	Pracovné právo
 	Správne konania

KLIENTI
Medzi najvýznamnejšími klientmi, ktorých máme 
súhlas menovať, sú J & T BANKA, a. s., Poštová 
banka, a. s., Poštová poisťovňa, a. s., ČEZ Sloven-
sko, s. r. o., Sandberg Capital, správ. spol., a. s., Že-
lezničná spoločnosť Slovensko, a. s., Železničná spo-
ločnosť Cargo Slovakia, a. s., J & T REAL ESTATE, a. s., 
EUROVEA, a. s., Henbury Development, s. r. o., Roz-
hlas a televízia Slovenska, J & T FINANCE GROUP SE, 
Akzent BigBoard, a. s., Terno Slovensko, spotrebné 
družstvo a mnohé ďalšie.

REPREZENTATÍVNE TRANSAKCIE A VYBRANÉ 
REFERENČNÉ PROJEKTY A SPORY ZA ROK 2016
 	právne poradenstvo predávajúcemu pri predaji 

akciového podielu v spoločnosti Energetický 
a průmyslový holding, a. s.

 	komplexné právne poradenstvo finančnému hol-
dingu pri navýšení podielu zahraničného investora 
vo finančnom holdingu

 	komplexné právne poradenstvo investičnému fon-
du pri kúpe spoločnosti BENESTRA, s. r. o., ktorá je 
popredným poskytovateľom telekomunikačných 
služieb na Slovensku

 	zastupovanie žalobcu proti Slovenskej republike 
v spore o náhradu škody viac ako 30 miliónov eur 
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z titulu zákazu výplaty zisku akcionárom súkrom-
ných zdravotných poisťovní (v tomto prípade skra-
chovanej Európskej zdravotnej poisťovne, a. s.)

 	zastupovanie žalovaných štátnych firiem Železnič-
ná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. a Železničná 
spoločnosť Slovensko, a. s., ktoré sú žalované na 
zaplatenie škody viac ako 51 miliónov eur

 	zastupovanie žalobcu ČEZ Slovensko, s. r. o. v spo-
re o náhradu škody v celkovej hodnote viac ako 
19 miliónov eur spôsobenej porušením povinnosti 
odobrať elektrickú energiu

 	zastupovanie žalobcu Železničná spoločnosť Cargo 
Slovakia, a. s. v konaní o preskúmanie zákonnosti 
postupu a rozhodnutia Protimonopolného úradu 
SR, ktorým bola uložená pokuta viac než 10 milió-
nov eur

 	zastupovanie žalovaného Rozhlasu a televízie Slo-
venska vo viacerých konaniach o náhradu škody, 
ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena a ná-
hradu nemajetkovej ujmy

 	zastupovanie Poštovej banky, a. s. v mnohých súd-
nych konaniach na strane žalobcu aj žalovaného

 	komplexné právne poradenstvo nadobúdateľovi 
kontroly nad časťami podnikov spoločností Dili-
gentia R.C., s. r. o. a TERNO Group, k. s. a nad pod-
nikom spoločnosti TERNO real estate, s. r. o. pri 
oznámení koncentrácie Protimonopolnému úradu 
Slovenskej republiky

 	komplexné právne poradenstvo dlžníkovi pri syn-
dikátnom refinancovaní polyfunkčného objektu 
Eurovea, najväčšom úverovom obchode v oblasti 
realitného biznisu na Slovensku v roku 2016

 	komplexné právne služby emitentovi v súvislosti 
s emisiou dlhopisov s objemom transakcie vo výš-
ke 100 miliónov eur

 	komplexné právne poradenstvo jedinému upisova-
teľovi v súvislosti s emisiou dlhopisov s objemom 
transakcie vo výške 120,5 miliónov eur

 	komplexné právne poradenstvo inkasnej spoloč-
nosti pri získavaní licencie od Národnej banky Slo-
venska, pre poskytovanie spotrebiteľských úverov 
bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľ-
ských úverov

 	komplexné právne služby developerovi projektov 
Zuckermandel v Bratislave, River Park, Eurovea, 
Panorama City I, II a III, Klingerka, Fuxova, Zelené 
terasy Devín, Karloveské rameno, Eperia v Prešove 
a mnoho ďalších.

 

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8A
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 32 35 46 02
e-mail: office@relevans.sk
www.relevans.sk
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Allen & Overy Bratislava, s.r.o. 

Na Slovensku úspešne pôsobíme ako jeden z ve-
dúcich právnych poradcov od otvorenia našej 
bratislavskej kancelárie v roku 1999. Náš skúse-
ný tím právnikov poskytuje poradenstvo v širo-
kom spektre právnych oblastí.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o poskytuje svojim klien-
tom sofistikované právne poradenstvo s vysokou pri-
danou hodnotou už viac ako 17 rokov.

Radíme nielen finančným inštitúciám, ale i obchod-
ným spoločnostiam podnikajúcim v rôznych odvet-
viach priemyslu. Aj v rokoch 2016 a 2017 sme podieľali 
na mnohých významných a unikátnych transakciách 

a projektoch v každej z oblastí práva, na ktoré sme po-
skytli referencie.

V oblasti fúzií a akvizícii poskytujeme poraden-
stvo klientom pôsobiacim v rôznych priemyselných 
odvetviach. Významnou transakciou, na ktorej sme 
sa podieľali už od roku 2015 bol predaj 66% podielu 
v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., najväčším 
slovenským producentom elektrickej energie, pričom 
predaj sa ukončil v lete 2016, kedy Európska komisia 
udelila súhlas na uzavretie tejto transakcie. V oblas-
ti energetiky sme pokračovali s poradenstvom pre 
Slovenské elektrárne, a. s. pri príprave a vyjednávaní 
zmluvnej dokumentácie na generálnu koordináciu 
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a riadenie projektu dostavby 3. a 4. bloku jadrovej 
elektrárne v Mochovciach. V energetickom sektore 
sme poskytovali poradenstvo klientom najmä v ob-
lastiach regulácií, hospodárskej súťaže, finančného 
práva, pracovného práva, ale aj pri súdnych sporoch 
a arbitrážach.

Rok 2016 bol zaujímavý i niekoľkými významnými 
cezhraničnými zlúčeniami spoločností, pôsobiacich 
v rôznych odvetviach priemyslu. Čo sa týka objemu 
a náročnosti poskytnutého poradenstva, tak za naj-
významnejšiu považujeme akvizíciu piatich bývalých 
podnikov SABMiler v strednej a východnej Európe. Pri 
tejto transakcii išlo o najväčšiu akvizíciu zahraničné-
ho pivovaru Japonským pivovarom nielen v Európe 
ale aj v 127 ročnej histórii spoločnosti Asahi.

Naša kancelária poskytuje poradenstvo aj v oblasti 
hospodárskej súťaže a regulácie. Našimi klient-
mi sú významné spoločnosti pôsobiace na území 
Slovenska v oblasti maloobchodu, farmaceutického 
priemyslu, energetiky, dopravy a telekomunikácií. 
Významnou a pozoruhodnou transakciou bolo zastu-
povanie nášho klienta v súvislosti s pokutou ulože-
nou Protimonopolným úradom SR v oblasti maloob-
chodu a taktiež poskytnutie komplexného právneho 
poradenstva klientovi z oblasti farmaceutického prie-
myslu. Zároveň poskytujeme poradenstvo klientom 
ohľadom potenciálnych vyšetrovacích konaní Proti-
monopolným úradom Slovenskej republiky.

V minulom roku poskytovali naši právnici z bankové-
ho a finančného oddelenia poradenstvo v najkom-
plexnejších transakciách vo všetkých troch kľúčových 
oblastiach bankového a finančného práva, ktorými 
sú - poskytovanie úverov, vydávanie dlhopisov a re-
gulačné poradenstvo v oblasti regulácie finančného 
trhu.

V oblasti úverového financovania naďalej radíme 
Slovenským elektrárňam pri projektoch externé-
ho úverového financovania, pričom financovanie 
poskytli viaceré finančné inštitúcie. Za významnú 
transakciu minulého roka považujeme poradenstvo 
pre klub bánk pod vedením Société Générale CIB 
ohľadom akvizičného financovania v regióne stred-
nej a východnej Európy pre spoločnosť SABMiller 
v hodnote viac ako 3,9 miliardy Eur. Ďalej sme radili 
ING Bank ohľadom poskytnutia revolvingového úve-
ru pre US Steel Košice, s. r. o. a Slovenskej sporiteľni 

pri prevzatí úverovej expozície od Komerčnej banky 
a UniCredit banky pri navýšení úveru pre spoloč-
nosť Slovalco Invest, a. s. Radili sme tiež spoločnosti 
UniCredit Bank Austria vo veci financovania predaja 
a spätného nájmu portfólia obchodných priestorov 
v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Medzi našich významných a dlhodobých klientov 
v oblasti bankovníctva patria spoločnosti: Tatra 
banka, a. s., ING Bank NV, pobočka zahraničnej ban-
ky, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, a. s., Vše-
obecná úverová banka, a. s., Komerční banka, a. s., 
Raiffeisen Bank AG a Medzinárodná investičná banka.

V oblasti kapitálových trhov sme poskytli poraden-
stvo v súvislosti s niekoľkými významnými projektmi 
emisie dlhopisov cenných papierov, rádovo v hodno-
te niekoľko miliónov Eur. Radili sme i emitentovi a ru-
čiteľovi v súvislosti s prvou emisiou dlhopisov a emi-
siou dlhopisového programu v objeme 100 miliónov 
EUR, ktorá bola zároveň i historicky prvou emisiou 
dlhopisov Slovenskej spoločnosti na domácom trhu.

Náš tím odborníkov intenzívne spolupracuje na via-
cerých iniciatívach zameraných na zlepšenie legisla-
tívy v oblasti kapitálových trhov na Slovensku a záro-
veň sa spolupodieľa na poradenstve pre ISDA a EFET 
vo veci slovenskej úpravy záverečného vyrovnania 
a finančnej zábezpeky.

Naša spoločnosť sa i tento rok podieľala na poraden-
stve pri reštrukturalizáciách spoločností v rôznych 
odvetviach priemyslu, ako príklad uvádzame pora-
denstvo pobočke zahraničnej banky, Citibank Europe 
plc., ktorá pôsobí ako agent vo formálnych reštruktu-
ralizačných konaniach spoločnosti Nexis Fibers, a. s.

Vďaka významnému členovi nášho tímu, Attilovi 
K Csongradymu, dokážeme klientom poskytovať 
poradenstvo podľa anglického práva priamo z našej 
bratislavskej kancelárie. Attila je uznávaným špecia-
listom s viac ako 15-ročnými skúsenosťami s pora-
denstvom v oblasti bankového a finančného práva. 
Primárne sa zameriava na regionálne transakcie, 
medzi kľúčových klientov patrí Deutsche bank AG, 
Erste bank AG, Raiffeisen bank AG a ďalšie významné 
bankové inštitúcie, sídliace vo Viedni a poskytujúce 
financovanie ako v strednej a východnej Európe, tak 
aj na Balkáne. Jednou z významných transakcií bolo 
poradenstvo investorom ohľadom financovania pre-
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daja úverového portfólia, štruktúrovaného prostred-
níctvom luxemburskej SPV, za účelom financovania 
nákupu nesplácaných úverových aktív jednej z naj-
väčších bankových skupín v regióne CEE.

Naša kancelária sa spolupodieľala na viacerých vý-
znamných transakciách v oblasti nehnuteľností, 
akými bol napríklad predaj nákupného centra Aupark 
Piešťany v celkovej hodnote 39,5 mil. EUR spoločnos-
ti New Europe Property Investments a pri predaji 
administratívnej budovy najvyššej kvality Twin City 
A v Bratislave. V týchto transakciách sme poskytovali 
poradenstvo spoločnostiam HB Reavis Central Euro-
pe Real Estate Fund a spoločnosti HB Reavis. Ďalšou 
významnou transakciou z oblasti nehnuteľností bol 
predaj štyroch logistických centier nachádzajúcich 
sa v Českej republike a na Slovensku spoločnosti 
Macquarie Group v celkovej hodnote 79 mil. EUR.

V oblasti práva informačných technológií a du-
ševného vlastníctva poskytujeme poradenstvo 
klientom najmä v súvislosti s ochranou osobných 
údajov, prenosom osobných údajov, outsourcin-
gom a cloud computingom. Radíme a zastupujeme 
popredné farmaceutické spoločnosti v niekoľkých 
súdnych sporoch v oblasti porušovania ochranných 
známok a v súvislosti s nekalými súťažnými konania-
mi. Dlhodobo poskytujeme aj nesporové poraden-
stvo v strategických otázkach v oblasti duševného 
vlastníctva.

Vedúca oddelenia práva duševného vlastníctva, 
Zuzana Hečko prednáša na prestížnych konferenci-
ách. V roku 2016 prednášala na Techsummit v Bra-
tislave, bola to konferencia organizovaná k sloven-
skému predsedníctvu v rade EU s názvom: "Tvoríme 
budúcnosť Duševného vlastníctva“. Zuzana predná-
šala na IT konferencii Qubit a eFocus so zameraním 
na právnu ochranu bezpečnosti v digitálom svete. 
Zuzanu oslovili z vplyvného blogu „The IPKat“ so žia-
dosťou o poskytnutie interview, ktoré bolo publiko-
vané na ich stránke.

Managing partner Martin Magál vedie oddelenie spo-
rovej agendy a arbitráže v bratislavskej kancelárii 
a zároveň koordinuje naše aktivity v rámci regiónu. 
Martin tiež rozhoduje ako arbiter vo viacerých kona-
niach pred Rozhodcovským súdom Medzinárodnej 
obchodnej komory v Paríži a pred Viedenským me-
dzinárodným rozhodcovským centrom.

Rok 2016 bol pre nás výnimočný aj tým, že sa k nám 
do tímu pripojila Lucia Raimanová, ktorá vedie našu 
arbitrážnu prax v strednej a východnej Európe. Lucia 
je kvalifikovaná advokátka na právo Anglicka a Wale-
su s jedinečnými skúsenosťami s arbitrážami v oblasti 
medzinárodných obchodných a investičných zmlúv. 
Renomovaná arbitrážna asociácia Who’s Who Legal 
Arbitration ju minulý rok určila za budúceho lídra 
v medzinárodných arbitrážach.

Nemenej významným úspechom bolo publikovanie 
knihy: „Komentár k Zákonu o rozhodcovskom kona-
ní“, ktorú napísal náš senior advokát Juraj Gyárfáš, 
na tejto knižnej publikácii sa spolupodieľal aj právnik 
Michal Porubský. Komentár je výnimočný tým, že vy-
svetľuje súčasnú problematiku rozhodcovského ko-
nania aj vo svetle zmien v oblasti občianskeho práva 
procesného a obsahuje súhrn a podrobný pohľad na 
zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Aktívne sa zapájame do viacerých združení a obchod-
ných komôr zameraných na rozvoj a podporu pod-
nikateľského prostredia na Slovensku. Naši právnici 
sú aktívnymi členmi výboru pre ochranu osobných 
údajov, výboru pre verejné obstarávanie a výboru pre 
zamestnanosť a sociálne otázky Americkej obchodnej 
komory. Podieľajú sa na pripomienkach k návrhom 
novej legislatívy a prispievajú ku skvalitneniu legisla-
tívneho prostredia na Slovensku.

Dlhoročné skúsenosti s komplexnými projektmi na 
slovenskom trhu a naše úzke prepojenie so sieťou na-
šich medzinárodných kancelárií, nám umožňujú po-
máhať klientom s akýmkoľvek právnym problémom. 
Našim cieľom je poskytovať špičkové právne poraden-
stvo a absolútna spokojnosť našich klientov.

 

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 59 20 24 00 
e-mail:  infobank.bratislava@allenovery.com
www.allenovery.com
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Bartošík Šváby s.r.o.      

Advokátska kancelária Bartošík Šváby bola zalo-
žená v apríli 2005 Petrom Bartošíkom a Borisom 
Švábym pod pôvodným menom B & S Legal.

Peter a Boris spojili svoje rozsiahle skúsenosti, ktoré 
nadobudli prácou v popredných slovenských advo-
kátskych kanceláriách a vytvorili tak základy pre svoju 
právnu prax, ktorá sa po takmer 12 rokoch existencie 
radí k popredným advokátskym kanceláriam na slo-
venskom trhu.

Firma postupne rastie a Igor Šváby sa stal tretím 
partnerom v roku 2011. Advokátska kancelária má 
momentálne 19 právnikov, 4 právnych asistentov a 3 
ďalších zamestnancov.

Firma pomáha väčšinou zahraničným (anglicky 
a francúzsky hovoriacim) klientom. Advokátska kan-
celária Bartošík Šváby poskytuje služby právneho 
poradenstva pre oblasť práva Slovenskej republiky 
a práva EU. V spolupráci s partnerskými advokátskymi 
kanceláriami však vieme úspešne zastrešiť aj projekty, 
realizované na území Českej republiky a iných suse-
diacich krajín.

Hlavná oblasť, ktorej sa kancelária venuje, zahŕňa 
najmä oblasť obchodného práva, v ktorej má neza-
nedbateľné skúsenosti predovšetkým pri akvizíciách 
a fúziách, transakciách s nehnuteľnosťami, v práve 
obchodných spoločností, v práve EÚ, v zmluvnom 
práve, v súťažnom práve, v práve cenných papierov, 
v pracovno-právnom poradenstve ale aj v civilnom 

procese a vo vnútroštátnom aj medzinárodnom roz-
hodcovskom konaní.

Bartošík Šváby je zároveň aj súčasťou medzinárodnej 
siete advokátskych kancelárii Marcalliance, ktorá bola 
založená v roku 2014 a aktuálne je aliancia prítomná 
vo viac ako 15 krajinách.

 	Právna asistencia významnej slovenskej developer-
skej skupine Immocap AM, ktorá sa sústredí na trhy 
strednej a východnej Európy (komplexné právne 
poradenstvo skupine Immocap AM pri predaji ob-
chodného centra Centrál nemeckému inštitucio-
nálnemu investorovi).

 	Priebežné právne poradenstvo významnému fran-
cúzskemu realitnému fondu Unibail-Rodamco, 
týkajúce sa správy významného obchodného cen-
tra v Bratislave (vrátane manažovania nájomných 
zmlúv).

 	Právne poradenstvo spoločnosti Heitman (ame-
rická realitná investičná spoločnosť), týkajúce sa 
správy viacerých administratívnych a logistických 
centier v Bratislave a na západnom Slovensku (vrá-
tane manažovania nájomných zmlúv).

 	Priebežné komplexné právne poradenstvo fran-
cúzskej skupine Michelin, týkajúce sa ich aktivít na 
Slovensku (korporátne záležitosti, záležitosti týka-
júce sa zamestnancov, zmluvné vzťahy, vymáhanie 
pohľadávok, atď.)

 	Priebežné komplexné právne poradenstvo francúz-
skej skupine Air Liquide, týkajúce sa ich aktivít na 
Slovensku (korporátne záležitosti, záležitosti týka-
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júce sa zamestnancov, zmluvné vzťahy, vymáhanie 
pohľadávok, atď.)

 	Právne poradenstvo česko-izraelskému konzorciu 
AGEL/Assuta vo verejnom tendry na PPP projekte 
výstavby a prevádzky nemocnice v Bratislave.

 	Priebežné právne poradenstvo dcérskej spoločnos-
ti nemeckej farmaceutickej skupine Boehringer, tý-
kajúce sa všetkých zmluvných vzťahov v aktivitách 
spoločnosti na Slovensku.

 	Priebežné právne poradenstvo kanadskej automo-
bilovej skupine Martinrea, týkajúce sa ich aktivít na 
Slovensku (korporátne záležitosti, záležitosti týka-
júce sa zamestnancov, zmluvné vzťahy, atď.)

 	Právne poradenstvo francúzskej skupine ONET 
s ukončením a urovnaním ich zmluvných vzťahov 
a sporov so slovenskou spoločnosťou JAVYS a urov-
naním medzi partnermi konzorcia. Zmluva o dielo 
týkajúca sa časti práce na demontáži jadrovej elek-
trárne Jaslovské Bohunice.

 	Priebežné právne poradenstvo medzinárodnej au-
dítorskej a poradenskej skupine Mazars, týkajúcej 
sa ich aktivít na Slovensku (korporátne záležitosti, 
zmluvy, záležitosti týkajúce sa zamestnancov, spo-
ry, atď.)

 	Právne poradenstvo spoločnosti Wuestenrot 
poisťovňa, a. s.

 

Bartošík Šváby s.r.o.
BBC V, block A
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
Tel.:  +421 2 52 44 21 81
e-mail: office@bartosiksvaby.sk
www.bartosiksvaby.sk



Významné advokátske kancelárie  |  2017  | 59

B

bnt attorneys-at-law, s.r.o.    

S tímom viac než 100 advokátov a právnikov 
pôsobiacich výlučne v právnych systémoch kra-
jín strednej a východnej Európy má bnt | attor-
neys-at-law na úrovni medzinárodných kancelá-
rií v regióne CEE jedinečnú pozíciu.

V rámci svojej štrnásť ročnej histórie bnt | attor-
neys-at-law vybudovala kancelárie v desiatich mes-
tách: Bratislava, Budapešť, Minsk, Norimberg, Praha, 
Riga, Sofia, Tallinn, Varšava, Vilnius. Jedným zo zák-
ladných princípov bnt | attorneys-at-law je spájanie 
západoeurópskych a lokálnych advokátov na part-
nerskej úrovni, čím ponúkame klientom optimálnu 
kombináciu lokálnej expertízy a medzinárodných 
skúseností.

BNT | ATTORNEYS-AT-LAW BRATISLAVA
Advokátsku kanceláriu bnt attorneys-at-law, s. r. o. 
v Bratislave vedú štyria partneri, JUDr. Margareta So-
vova, JUDr. Zuzana Chudáčková, Mgr. Ing. Dávid Oršu-
la a Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

Bratislavský tím tvorí vyše dvadsať spolupracovní-
kov, z toho šestnásť advokátov a právnikov, väčšina 
s ukončeným postgraduálným štúdiom na zahranič-
ných univerzitách v Nemecku a Holandsku. Náš dlho-
dobo stabilný tím svojim profesionálnym prístupom, 
excelentnou jazykovou vybavenosťou a bohatými 
skúsenosťami, zabezpečuje klientom kontinuálne 
kvalitné právne poradenstvo na vysokej odbornej 
úrovni.

bnt attorneys-at-law posilnilo svoje pôsobenie v ob-
lasti konkurzu a reštrukturalizácie založením spoloč-
nosti bnt restructuring, k. s., ktorá sa zameriava na 
výkon správcovskej funkcie pre slovenskú aj zahra-
ničnú klientelu v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. 
bnt restructuring, k. s. je vedená dvoma správcami 
konkurznej podstaty, ktorí sú vedení v zozname správ-
cov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 
Mgr. Ing. Dávidom Oršulom a Mgr. Vladimírom Kordo-
šom, LLM.

Partneri kancelárie, tak ako aj lídri jednotlivých tí-
mov pravidelne publikujú v slovenskej a zahraničnej 
odbornej literatúre, ako aj v periodikách akými sú 
Profit, Denník N, denníky SME a Hospodárske novi-
ny, Slovak Spectator, Eurofenix, Forbes, Newsletter 
Slovensko-Nemeckej obchodnej a priemyselnej ko-
mory, interný bnt Newsletter, atd. Samozrejmosťou je 
pre nás taktiež pravidelné organizovanie odborných 
seminárov.

RATINGOVÉ HODNOTENIA
O kvalite nami poskytovaných právnych služieb, 
o profesnom rešpekte našich kolegov a konkurencie 
a v neposlednom rade o spokojnosti našich klientov 
s našimi službami svedčia aj pozitívne hodnotenia 
v nezávislých medzinárodných ratingových publiká-
ciách, akými sú International Financial Law Review 
(IFLR1000), Legal 500, Chambers EUROPE a JUVE 
Handbuch. Ratingové publikácie International Fi-
nancial Law Review (IFLR) 1000 a Legal 500 zamerané 
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na hodnotenie vedúcich firiem poskytujúcich služby 
v oblasti práva, odporúčajú našu spoločnosť v ob-
lastiach Employment, Real Estate, Mergers & acqui-
sitions, Energy and Infrastructure, Banking, Finance 
and Capital Markets.

bnt Bratislava je členom Slovensko-Nemeckej ob-
chodnej a priemyselnej komory (SNOPK), German 
Institution of Arbitration (DIS), CBBL (Cross Border 
Business Lawyers), INSOL (profesijné združenie eu-
rópskych špecialistov v oblasti konkurzu a reštruk-
turalizácie), EELA (European Employment Lawyers 
Association), OMV (Ost-und Mitteleuropa Verein e.V.), 
IBA (International Bar Association), SAEI (Slovenská 
asociácia exportérov a importérov) a mnoho iných 
organizácií.

PRO BONO
bnt attorneys-at-law v Bratislave v rámci spoločenskej 
zodpovednosti (corporate responsibility) myslí aj na 
právnu pomoc organizáciám, ktoré si ju z finančných 
dôvodov nemôžu dovoliť a aktívne sa od roku 2011 
podieľa na projekte Advokáti Pro Bono nadácie Pon-
tis. Pomáhame posilňovať spravodlivosť v spoločnos-
ti, obhajovať verejný záujem a práva tých, ktorí sa ocit-
li v núdzi. Tým, že sa program zameriava na právnu 
podporu neziskových organizácií, posilňuje sa právne 
povedomie v občianskej spoločnosti a ich pomoc je 
mnohonásobne účinnejšia. Združenia, nadácie či iné 
verejnoprospešné iniciatívy môžu vďaka tomu dlho-
dobejšie a účinnejšie pomáhať väčšiemu počtu detí, 
seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým postihnu-
tím, ľuďom bez domova, rodinám v kríze, utečencom 
či prírode.

V roku 2014 sme vyhrali cenu “Via Bona Slovakia 2014” 
v kategórii “Podporovateľ dobrovoľníctva”.

Tento rok zabojuje bnt v Bratislave spolu s Squire Pat-
ton Boggs o ocenenie Via Bona Slovakia o nasledujú-
ce ceny – Dobrý partner komunity a Cena za sociálne 
inovácie s projektom na zviditeľnenie problému bez-
domovectva na Slovensku.

NAŠI KLIENTI
V priebehu roku 2016 sme realizovali napríklad nasle-
dovné projekty (z každej kategórie sme pre obmedze-
ný rozsah vybrali jedného klienta):

Právo obchodných spoločností
SEE RE One, s. r. o./ Invest4SEE RE Investment 
Holding GmbH - nášmu klientovi so sídlom v Rumun-
sku poskytujeme na dennej báze právne poradenstvo 
v súvislosti s jeho vstupom na slovenský trh s nehnu-
teľnosťami, a to pri výstavbe jedného z najväčších 
skladov na Slovensku s výmerou cca 90 000 m2, situo-
vaného v západnej časti Slovenska.

Komplexné právne poradenstvo v oblasti práva ob-
chodných spoločností zahŕňa najmä zápis slovenskej 
spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného 
registra pre účely začatia podnikania nášho klienta na 
Slovensku, vyjednávanie a príprava celej dokumen-
tácie pre priame a nepriame (prostredníctvom SPV) 
nadobudnutie pozemkov na vybudovanie skladu ako 
aj postupný nákup obchodných podielov na základe 
zmluvy o budúcej zmluve o kúpe obchodných po-
dielov v spoločnosti (SPV), ktorá vlastní časť pozem-
kov určených na výstavbu skladu. Následná akvizícia 
100 % podielu v SPV; príprava zlúčenia dvoch sloven-
ských spoločností s ručením obmedzeným a príprava 
súvisiacej dokumentácie a následných spoločen-
sko-právnych zmien. Tento projekt zahŕňal výstavbu 
najväčšieho skladu na Slovensku (situovaného na 
západnom Slovensku), ktorým klient vstúpil na slo-
venský trh. Projekt bol pre nás inovatívny v tom, že 
sme ako advokáti viedli dlhé a komplexné rokovania 
s predávajúcimi ohľadom nadobudnutia pozemkov, 
s hlavným dodávateľom ohľadom výstavby skladu, 
s inžinierskou spoločnosťou a financujúcou bankou. 
Najväčšou výzvou bolo dosiahnutie konsenzu medzi 
všetkými zúčastnenými, keďže išlo o obrovský projekt 
a záujmy jednotlivých strán boli často vo vzájomnom 
rozpore. Byť súčasťou niečoho nového a veľkého je 
vždy zaujímavé. Podieľať sa na vzniku jedného z naj-
väčších skladov na Slovensku je pre nás cťou, ale záro-
veň aj veľkou zodpovednosťou, keďže projekt zahŕňal 
komplexné právne vzťahy a právne poradenstvo na 
dennej báze a vyžadoval si rýchle reakcie.

Náš klient aktuálne rozširuje svoje pôsobenie na 
Slovensku ďalej a momentálne poskytujeme právne 
poradenstvo už v ďalších projektech, okrem iného aj 
koordináciu projektov klienta mimo územia SR.

Reštrukturalizácia a insolvencia
Bank Austria Real Invest Asset Management - 
Zastupovanie klienta ako veriteľa v konkurzných 
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a reštrukturalizačných konaniach dlžníkov, pričom 
naša činnosť spočíva najmä v prihlasovaní pohľadá-
vok veriteľov, účasť na zasadnutiach vo veriteľských 
orgánoch, rokovania so správcom a veriteľským výbo-
rom, príprava stanovísk k rôznym otázkam týkajúcich 
sa predmetného konkurzného a reštrukturalizačného 
konania, spolupráca s konkurzným správcom pri spe-
ňažovaní oddelenej podstaty v konkurznom konaní 
dlžníka klienta.

Developerské projekty a nehnuteľnosti
SEE RE One, s. r. o./ Invest4SEE RE Investment 
Holding GmbH - nášmu klientovi so sídlom v Rumun-
sku poskytujeme na dennej báze právne poradenstvo 
v súvislosti s jeho vstupom na slovenský trh s nehnu-
teľnosťami, a to pri výstavbe jedného z najväčších 
skladov na Slovensku s výmerou cca 90 000 m2, situo-
vaného v západnej časti Slovenska.

Právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností pre nášho 
klienta zahŕňa najmä vyjednávanie a návrh nájomnej 
zmluvy a súvisiacej dokumentácie s hlavným nájom-
com budúceho skladu; vyjednávanie a príprava celej 
dokumentácie pre priame a nepriame (prostredníc-
tvom SPV) nadobudnutie pozemkov na vybudovanie 
skladu ako aj postupný nákup obchodných podielov 
na základe zmluvy o budúcej zmluve o kúpe obchod-
ných podielov v spoločnosti (SPV), ktorá vlastní časť 
pozemkov určených na výstavbu skladu. Následná 
akvizícia 100 % podielu v SPV; komplexná právna due 
diligence pozemkov v priemyselnom parku neďaleko 
mesta Dubnica nad Váhom, ktoré náš klient získal za 
účelom výstavby skladu pre viacerých nájomníkov. 
Vyhodnotili sme skutočný a právny stav pozemku, 
existujúce stavebné a iné povolenia ako aj prístup 
k inžinierskym sieťam a infraštruktúre. Zastupovanie 
klienta pri úhrade kúpnej ceny, úschove a postupnej 
úhrade. Zastupovanie klienta zahŕňalo prípravu doku-
mentácie a komentáre k poskytnutým dokumentom 
ako aj rokovania s bankou; rokovanie s financujúcou 
bankou a revízia úverovej zmluvy a súvisiacej zabez-
pečovacej dokumentácie. Tento projekt zahŕňal vý-
stavbu najväčšieho skladu na Slovensku (situovaného 
na západnom Slovensku), ktorým klient vstúpil na 
slovenský trh. Projekt bol pre nás inovatívny v tom, že 
sme ako advokáti viedli dlhé a komplexné rokovania 
s predávajúcimi ohľadom nadobudnutia pozemkov, 
s hlavným dodávateľom ohľadom výstavby skladu, 
s inžinierskou spoločnosťou a financujúcou bankou. 

Najväčšou výzvou bolo dosiahnutie konsenzu medzi 
všetkými zúčastnenými, keďže išlo o obrovský projekt 
a záujmy jednotlivých strán boli často vo vzájomnom 
rozpore.

Duševné vlastníctvo
Goethe Institut Slowakei – pre celosvetovo pô-
sobiacu kultúrnu inštitúciu Spolkovej republiky Ne-
mecko sme v roku 2016 pripravovali licenčnú zmluvu 
a zmluvu o dielo na audiovizuálne dielo – film.

Fúzie a akvizície
Schmid Industrieholding GmbH - pre klienta sme 
koordinovali prevod obchodných podielov v rámci 
skupiny spoločnosti, ktoré zahŕňalo vypracovanie 
kompletnej transakčnej dokumentácie. Projekt bol 
úspešne ukončený v decembri 2016.

Bankovníctvo a financie
SEE RE One s.r.o/ Invest4SEE RE Investment 
Holding GmbH - klientovi sme poskytovali právne 
poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií, ktoré 
zahŕňalo najmä rokovania s bankou poskytujúcou 
úver a revíziu úverovej zmluvy a všetkej súvisiacej 
dokumentácie.

Pracovné právo
Skupina BASF - pre klienta, ktorý pôsobí v chemic-
kom sektore sme v roku 2016 riešili špecifické otázky 
v oblasti pracovného práva, najmä otázky zaobera-
júce sa zmenami pracovného pomeru, ukončovania 
pracovných pomerov, zmenami pracovného pomeru 
z doby určitej na dočasné pridelenie zamestnanca, 
dohody o hmotnej zodpovednosti a spoločnosti tak-
tiež poskytujeme právnu pomoc týkajúcu sa ochrany 
osobných údajov.

Sporová agenda
Bank Austria Real Invest Asset Management 
GmbH

 	Zastupovanie klienta v súdnom spore so stavebnou 
spoločnosťou – žaloba na uplatnenie nároku z vady

 	Zastupovanie klienta v súdnom spore s bývalým 
nájomcom obchodného centra o zaplatenie hod-
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noty vložených investícií do nákupného centra po-
čas nájmu.

 	Vymáhanie pohľadávok obchodného centra v Brati-
slave na nedoplatkoch z nájmu vo všetkých fázach.

 
 

bnt | attorneys-at-law, s.r.o.
Cintorínska 7
811 08 Bratislava 
Tel.: +421 2 57 88 00 88
e-mail:  info.sk@bnt.eu
www.bnt.eu



Významné advokátske kancelárie  |  2017  | 63

B

Böhm & Partners       

Böhm & Partners je advokátska kancelária po-
skytujúca kvalitné komplexné právne služby vo 
všetkých oblastiach práva. Tieto právne služ-
by poskytuje dlhodobo právnickým a fyzickým 
osobám, a to najmä veľkým slovenským a nad-
národným spoločnostiam, peňažným a poisťo-
vacím ústavom, štátnym orgánom, verejným 
inštitúciám, zastupiteľstvám cudzích štátov, tre-
tiemu sektoru a neziskovým organizáciám.

Böhm & Partners je jedna z najstarších nezávislých 
advokátskych kancelárií a zároveň jedna z popred-
ných slovenských advokátskych kancelárií s dlho-
ročnými medzinárodnými skúsenosťami a širo-
kospektrálnou klientelou. Spolupracuje s viacerými 
medzinárodnými advokátskymi kanceláriami a práv-
nymi firmami po celom svete.

Böhm & Partners vznikla v roku 1990 ako nezávis-
lé združenie advokátov. Právne služby poskytuje 
Böhm & Partners svojim klientom jednak pri kom-
plexních systémových právnych riešeniach dlhodo-
bejšieho charakteru, jako aj pri zastupovaní klientov 
v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy ako 
aj pred slovenskými a medzinárodnými arbitrážami 
a rozhodcovskými súdmi.

Podľa ročenky publikovanej v roku 2007 na www.
americanlawyer.com zastupovala advokátska kan-
celária Böhm & Partners úspešne Slovenskú repub-
liku pred Medzinárodnou arbitrážou v Paríži v spore 
o 1.900.000.000 €, čo bol v tej dobe (a dodnes zrej-

me zostal) objemom najväčší arbitrážny spor na 
Slovensku.

Advokátska kancelária Böhm & Partners sa v po-
sledných rokoch zaraďuje na čelo rebríčka právnych 
kancelárií s najväčším objemom právnych služieb 
poskytovaných pro bono, a to ako jednotlivcom, ktorí 
sa ocitli v ťažkých sociálnych situáciách, tak aj nezis-
kovým organizáciám pôsobiacim v treťom sektore 
alebo na poli sociálnych služieb, školstva a charity.

Mnohí z advokátov kancelárie Böhm & Partners boli 
a sú dlhoročnými členmi International Bar Associa-
tion v Londýne a členmi disciplinárnych senátov na 
Slovensku i v medzinárodných inštitúciách.

 

Böhm & Partners 
Jesenského 2 
811 02 Bratislava 
Tel.: +421 2 54 41 89 80 
e-mail: bohm_and_partners@lawfirm.sk
www.lawfirm.sk
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BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.     

Advokátska kancelária BOĽOŠ & PARTNERS, s. r. o., 
tvorená profesionálnym tímom ambicióznych 
advokátov, advokátskych koncipientov, právnikov 
a spolupracujúcich ekonomických odborníkov, 
poskytuje komplexné právne a ekonomické služby 
na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov.

Primárne sa naša advokátska kancelária sústreďuje naj-
mä na oblasť insolvenčného práva - v oblasti konkurzov 
a reštrukturalizácií obchodných spoločností sme posky-
tovali právne poradenstvo vo veľkých (hodnotou aktív / 
angažovanosťou veriteľov) a náročných insolvenčných 
konaniach významných dlžníkov.

Pre našich klientov (veriteľov, alebo dlžníkov) 
poskytujeme rovnako aj komplexné právne poradenstvo 
pri riešení úpadku alebo hroziaceho úpadku:

 	príprava reštrukturalizačných posudkov a návrhov na 
povolenie reštrukturalizácie,

 	príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu,
 	zastupovanie veriteľov, dlžníkov a správcov v kon-

kurzných a reštrukturalizačných konaniach a kona-
niach o oddlžení,

 	prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schô-
dzach veriteľov a na zasadnutiach veriteľského 
výboru,

 	zastupovanie veriteľov, dlžníkov a správcov v kona-
niach súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizač-
ným konaním,

 	komplexné poradenstvo pri príprave reštrukturalizač-
ných plánov,

 	príprava stanovísk analyzujúcich otázky vyplývajúce 
z konkurzného alebo reštrukturalizačného konania.

Naša advokátska kancelária tiež poskytuje celkové práv-
ne služby a poradenstvo pre rôzne obchodné spoloč-
nosti, predmetom ktorých je najmä právne poradenstvo 
v obchodno-právnych veciach, ktoré zahŕňajú okrem 
efektívnej deblokácie pohľadávok našich klientov aj 
právne poradenstvo týkajúce sa fungovania samotných 
obchodných spoločností ako aj vzťahov medzi našim 
klientom a jeho obchodnými partnermi. V prípade 
existencie a potreby riešenia sporov našich klientov ich 
zastupujeme pred súdmi, ako aj inými orgánmi verejnej 
správy.

Jedným z predmetov činností, ktorými sa naša advo-
kátska kancelária zaoberá je vymáhanie pohľadávok. 
V súčasnej dobe sme pre našich klientov deblokovali 
pohľadávky v hodnote vyše 50 mil. eur. Naša úspešnosť 
vyplýva z praktických skúseností v spojení s poznaním 
právnej problematiky, ktorá zahŕňa zastupovanie klien-
tov vo fáze:

 	do začatia súdneho/rozhodcovského konania,
 	počas získavania príslušných exekučných titulov,
 	ako aj vo fáze ich vymáhania.

Obdobne poskytujeme právne poradenstvo klientom 
a investorom pri záchrane ich rizikových aktív v regióne 
strednej Európy. Praktické skúsenosti v oblasti insol-
venčného práva sú mnohokrát kľúčové v spletitosti 
konkurzných či reštrukturalizačných konaní, ako aj 
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v orientácii v množstve záujmov oprávnených subjek-
tov. V tejto súvislosti poskytujeme klientom odborné 
poradenstvo v oblastiach bankového financovania, 
štruktúrovaného financovania, korporátnej reštruktu-
ralizácie, oddlženia a obdobne súvisiaceho M & A.

V oblasti M & A poskytujeme právne poradenstvo pri 
vstupe domácich a zahraničných investorov do ob-
chodných spoločností, ktorého súčasťou je aj právny 
audit a podpora pri kúpe a predaji podnikov. Naše 
služby, okrem prípravy transakčného procesu a doku-
mentácie, zahŕňajú aj oblasť súťažného práva.

Napriek tomu, že primárnou snahou našej kancelá-
rie je riešenie sporov mimosúdnou cestou, je možné 
konštatovať, že náš tím má aj mimoriadne bohaté 
skúsenosti v sporových konaniach pred súdmi a roz-
hodcovskými orgánmi, kde sme úspešne zastupovali 
našich klientov vo viacerých významných obchodných 
a občianskoprávnych záležitostiach.

V súvislosti s účinnosťou zákona o registri partnerov 
verejného sektora (RPVS) doplnila naša kancelária 
do svojho portfólia služieb aj právne poradenstvo 
ohľadom povinnosti registrácie do RPVS a komplexné 
právne služby spojené s registráciou spoločnosti do 
RPVS.

Verejne publikovateľné transakcie:
 	právne poradenstvo developerskej skupine – me-

dzinárodnému investorovi – pri reštrukturalizácii 
jeho portfólia v Maďarsku, ktoré zahŕňalo tri poly-
funkčné budovy a nákupne strediská nachádzajúce 
sa v historickom centre Budapešti a právne pora-
denstvo pri ich následnom predaji;

 	komplexné insolvenčné poradenstvo pri reštruktu-
ralizácii štvorhviezdičkového hotela v historickom 
centre Bratislavy a nadväzujúce právne poradenstvo 
pri jeho predaji v medzinárodnom tendri. Úspešný 
ozdravný proces spoločnosti pri zachovaní on-go-
ing concernu s charakterom debtor-in-possession 
prostredníctvom formalizovanej reštrukturalizácie 
bol zavŕšený predajom podniku investorovi v rámci 
uskutočneného medzinárodného tendra;

 	insolvenčné poradenstvo pri reštrukturalizácii etab-
lovanej slovenskej spoločnosti v oblasti spracovania 
a predaja hutníckeho materiálu s približne 100 za-
mestnancami a piatimi prevádzkami na území Slo-
venskej republiky;

 	komplexné insolvenčné poradenstvo pri reštruktu-
ralizácii jedného z najväčších domácich výrobcov 
plastových a hliníkových okien, dverí a špeciálnych 
konštrukcií na slovenskom trhu s približne 200 
zamestnancami a piatimi obchodnými zastúpe-
niami. Uvedená reštrukturalizácia je doposiaľ jed-
ným z mála (ak nie jediným) známym prípadom, 
v ktorom sa v insolvenčných pomeroch Slovenskej 
republiky bezprostredne pred a do určitej miery aj 
počas reštrukturalizačného konania úspešne poda-
rilo prekonať obvyklú prekážku nedostatku okamži-
tej likvidity zabezpečením financovania prevádzky 
podniku (aj) z externých zdrojov;

 	insolvenčné poradenstvo medzinárodnému in-
vestorovi pri reštrukturalizácii jeho významného 
administratívneho centra nachádzajúceho sa v his-
torickom centre Bratislavy;

 	komplexné právne poradenstvo ustanovenému 
správcovi chemických závodov v najväčšom kon-
kurznom konaní v histórii Slovenskej republiky, 
vrátane právneho zastupovania v prebiehajúcich 
súdnych sporoch;

 	právne zastupovanie domácej developerskej spo-
ločnosti (developer rozsiahlej bytovej výstavby 
v Banskej Bystrici) v súdnom konaní o návrhu na 
vyhlásenie konkurzu a ďalších súvisiacich súdnych 
sporoch.

Okrem podnikateľských aktivít sa advokátska kan-
celária BOĽOŠ & PARTNERS, s. r. o. aktívne podieľala 
na vzniku združenia SAIE (Slovenská asociácia insol-
venčných expertov) - nezávislé, dobrovoľné, apolitic-
ké a otvorené združenie, ktorého cieľom je podporiť 
rozšírenie odbornej diskusie v oblasti riešenia insol-
vencie. Odkaz na webovú stránku: www.saie.sk

Pre zvýraznenie našich skúseností v oblasti insolven-
cie nám naša advokátska kancelária v súťaži Právnic-
ká firma roka 2015 vyhlásenej týždenníkom TREND 
v spolupráci s EPRAVO.SK zabezpečila absolútne 
víťazstvo v kategórii Reštrukturalizácia a insolvencia. 
V roku 2016 a 2017 sme v rovnakej kategórii získali oce-
nenie “Veľmi odporúčaná právnická firma roka“.

Garanciou kvality našej práce je členstvo vo viacerých 
medzinárodných profesijných organizáciách a jej vý-
sledkom sú ocenenia v rebríčkoch na medzinárodnej 
úrovni (The Slovak Spectator, The Legal 500, IFLR1000, 
ISA, INSOL EUROPE, CHAMBER & PARTNERS).
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BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o. 
Dunajská 48
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 39 02 43 36

Horná 23
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 4 84 14 35 34

e-mail: office.bb@bolospartners.sk
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bpv Braun Partners s.r.o., o.z.    
   

bpv BRAUN PARTNERS je jednou z najvýznam-
nejších medzinárodných advokátskych kancelá-
rií v Českej republike a na Slovensku.

Naša kancelária bola založená v roku 2006 tímom 
skúsených advokátov, ktorí spolu predtým pracovali 
v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelá-
rii Haarmann Hemmelrath. Už od svojho vzniku výraz-
ne rastieme a úspešne pôsobíme i na Slovensku, kde 
sme v roku 2010 otvorili vlastnú pobočku.

MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI 
Takmer všetci členovia nášho päťdesiatčlenného 
tímu majú za sebou mnohoročné skúsenosti z me-
dzinárodných advokátskych kancelárií. Dodržiava-
me najlepšie tradície zaisťovania špičkovej kvality, 
priebežného vzdelávania a zdieľania skúseností zís-
kaných z globálnych transakcií a zároveň dbáme na 
zachovanie medzinárodných postupov a vysokých 
etických štandardov pri poskytovaní všetkých našich 
služieb.

LOKÁLNA ODBORNOSŤ 
Pôsobíme na našom trhu a poznáme národné špeci-
fiká. Vďaka menšej byrokratickej záťaži sme pružnejší 
a často dokážeme reagovať rýchlejšie ako nadnárod-
né advokátske kancelárie, a to tak v jednoduchých 
veciach, ako aj pri vedení zložitých právnych prípa-
dov či z hľadiska ústretovosti voči potrebám našich 
klientov.

REGIONÁLNE PREPOJENIE 
Región strednej a východnej Európy veľmi dobre po-
známe a prostredníctvom našej aliancie bpv LEGAL 
so 130 advokátmi dokážeme našim klientom pomôcť 
rovnako dobre z Prahy a Bratislavy, ako z Viedne, Bu-
dapešti či Bukurešti i ďalších krajín strednej a východ-
nej Európy.

SKÚSENÉ TÍMY HOVORIACE TROMI JAZYKMI 
Advokátsku kanceláriu bpv BRAUN PARTNERS tvorí 
viac ako 35 odborníkov z radov českých, slovenských, 
nemeckých a britských právnikov a daňových porad-
cov, patriacich často k najuznávanejším odborníkom 
v Českej republike či na Slovensku, pričom mnohí 
z nich už predtým pracovali v nadnárodných advo-
kátskych kanceláriách. Okrem miestnej češtiny, res-
pektíve slovenčiny, angličtiny a nemčiny, ktoré patria 
do základnej jazykovej výbavy všetkých členov nášho 
tímu, mnohí z nich tiež ovládajú taliančinu, francúz-
štinu, ruštinu či španielčinu.

ALIANCIA BPV LEGAL A MEDZINÁRODNÁ SIEŤ 
Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS je za-
kladajúcim členom aliancie bpv LEGAL, tvorenej ne-
závislými advokátskymi kanceláriami, pokrývajúcimi 
región strednej a východnej Európy. Členovia tejto 
aliancie spolu už viac ako 15 rokov (pôvodne v rám-
ci jednej z popredných medzinárodných kancelárií) 
úzko spolupracujú pri poskytovaní cezhraničného 
právneho poradenstva z kľúčových hlavných miest 
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strednej a východnej Európy: Bratislavy, Bruselu, 
Budapešti, Bukurešti, Prahy a Viedne (odtiaľ skratka 
„bpv“).

Prostredníctvom aliancie bpv LEGAL môžeme plne 
využívať medzinárodnú odbornú kvalifikáciu ich čle-
nov a spoločne tak tvoríme tím 130 veľmi skúsených 
právnikov s hlbokými znalosťami a širokým spektrom 
špecializácií. Naši vysokokvalifikovaní odborníci dob-
re rozumejú miestnemu podnikateľskému prostre-
diu i špecifickým potrebám klientov, ktorí podnikajú 
v rámci regiónu strednej a východnej Európy, a preto 
im prinášajú tie najlepšie možné riešenia.

KĽÚČOVÉ OBLASTI NAŠEJ PORADENSKEJ PRAXE 
Sprevádzame klientov všetkými oblasťami ich pod-
nikateľskej činnosti – pri významných zahraničných 
a tuzemských transakciách i v každodennom podni-
kaní. K našim kľúčovým kompetenciám patrí pora-
denstvo vo všetkých oblastiach práva obchodných 
spoločností, zamestnávania, fúzií a akvizícií, finan-
covania, realitného práva, energetického práva, 
vrátane obnoviteľných zdrojov energie, pracovné-
ho práva, riešenia sporov a rozhodcovských konaní 
a práva EÚ.

 	Insolvencia a reštrukturalizácia spoločnosti
 	Obchodné právo
 	Ochrana hospodárskej súťaže
 	Právo obchodných spoločností
 	Zamestnávanie a pracovné právo
 	Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie
 	Právo v oblasti životného prostredia
 	Právo EÚ
 	Poisťovníctvo
 	Duševné vlastníctvo
 	IT a e-commerce
 	Súdne spory a rozhodcovské konania
 	Fúzie a akvizície
 	Nehnuteľnosti a stavebníctvo
 	Daňové právo, tuzemské i zahraničné

NAŠI NAJVÝZNAMNEJŠÍ KLIENTI 
Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS posky-
tuje právne služby v oblasti poradenstva a zastupova-
nia významným zahraničným a tuzemským klientom, 
pričom mnohí z nich sú kľúčovými hráčmi vo svojom 
odbore.

Naši klienti s nami radi spolupracujú a veľa z nich tak 
robí už niekoľko rokov, keď im priebežne pomáha-
me so všetkými transakciami, ktoré ich podnikanie 
prináša.

Sme hrdí, že medzi svojich klientov môžeme o. i. zara-
diť tieto spoločnosti:

 	A & O Hotels and Hostels Holding AG
 	E.ON
 	HORNBACH Baumarkt CS, spol. s r. o.
 	Prowell, s. r. o.
 	AG FOODS Group, a. s.
 	Ecotex, s. r. o.
 	HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o.
 	Raiffeisenbank
 	ASTOS Machinery, a. s.
 	ENERGY 21, a. s.
 	HYPO-BANK BURGENLAND
 	Aktiengesellschaft
 	Restlet SAS
 	BAWAG P. S.K.
 	European Commodity Clearing AG
 	IMMOINVEST, s. r. o.
 	Ritz Instrument Transformers GmbH
 	Beiersdorf
 	EUROSUN, a. s.
 	JUST CS, spol. s r. o.
 	Royal Cosun
 	BEI MULTIMEDIA INTERACTIVE, s. r. o.
 	Fiege, s. r. o.
 	KetoDiet CZ, s. r. o.
 	S.A.G. Solarstrom AG
 	BENSELER Oberflächentechnik GmbH
 	FischerHaus GmbH
 	Lamiflex Packaging, s. r. o.
 	SF Suntech Deutschland GmbH
 	Boehringer Ingelheim, spol. s r. o.
 	Generali Pojišťovna, a. s.
 	LIND MOBLER SLOVAKIA, s. r. o.
 	STAHLGRUBER GmbH
 	Brunel International N.V.
 	GEOSAN Group, a. s.
 	LOXXESS Bor, s. r. o.
 	STARCAM, s. r. o.
 	CANDY POLSTERMÖBEL GmbH
 	Goldfein GmbH
 	Mediaservis, s. r. o.
 	Technomix AG
 	Českomoravská distribuce, s. r. o.



B

Významné advokátské kancelárie  |  2016  | 71

 	GoodMills Česko, a. s.
 	Müller Service GmbH
 	Vaillant Group Czech, s. r. o.
 	Delvag LuftfahrtversicherungsAG
 	Hagleitner Hygiene International
 	Optimum Energy, s. r. o.
 	Volksversand Versandapotheke, s. r. o.
 	Deutsche Lufthansa AG - organizační složka
 	Hidrostal Bohemia, s. r. o.
 	Orpha SK, s. r. o.
 	XXX Lutz
 	Dobrá Energie, s. r. o.
 	HLS Czech, s. r. o.
 	OTIS, a. s.
 	ZOOT, a. s.

 

bpv Braun Partners s.r.o., o.z.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
811 03 Bratislava 
Tel.:  +421 2 33 88 88 80
e-mail:  bratislava@bpv-bp.com
www.bpv-bp.com 
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BRICHTA & PARTNERS     

Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS 
bola založená zakladajúcim partnerom JUDr. Jú-
liusom Brichtom v roku 1990, pod súčasným ná-
zvom vystupuje od roku 1996.

V kancelárii v súčasnosti pôsobia ôsmi advokáti, 
šiesti advokátski koncipienti a ostatný podporný 
personál pozostávajúci z administratívnych zamest-
nancov/asistentov, externých technických konzul-
tantov pre oblasť priemyselných práv (vynálezov 
a úžitkových vzorov) a právnych konzultantov pre 
oblasť konkurzov a európskeho práva.

Partneri kancelárie sú členmi Medzinárodného 
združenia advokátov (IBA), národnej skupiny Me-
dzinárodného združenia na ochranu duševného 
vlastníctva (AIPPI), Medzinárodnej organizácie pre 
ochranné známky (INTA) a viacerých obchodných 
komôr pôsobiacich v SR (britská, talianska, americ-
ká, taiwanská).

Napriek skutočnosti že sme nezávislou sloven-
skou advokátskou kanceláriou, kancelária BRICH-
TA & PARTNERS úzko spolupracuje s viacerými 
poprednými globálne pôsobiacimi kanceláriami, 
ktoré na Slovensku nie sú priamo činné, aj s počet-
nými veľmi rešpektovanými butikovými kanceláriami 
v segmente práv duševného vlastníctva.

Našimi klientmi v oblasti občianskeho a obchodné-
ho práva sú najmä slovenské podniky a obchodné 
spoločnosti rôzneho zamerania a rozsahu právnej 

regulácie – medzi našich klientov patrí popredná 
platobná inštitúcia, poskytovateľ spotrebiteľských 
úverov, leasingová spoločnosť, ale aj známa slo-
venská reklamná agentúra s medzinárodným pôso-
bením, ako aj viacero slovenských technologických 
a výrobných spoločností, či eCommerce spoločnosť 
pôsobiaca v celom CEE regióne. Právne služby po-
skytujeme aj pre fyzické osoby, cirkevné a dobro-
činné inštitúcie, občianske združenia a územnú 
samosprávu.

V oblasti práva duševného vlastníctva sú našimi 
klientmi predovšetkým zahraničné a nadnárodné 
spoločnosti, vrátane niekoľkých spoločností zo zo-
znamu Fortune Global 500, ktorým sme v tejto ob-
lasti poskytovali právne poradenstvo. V súvislosti 
s našimi početnými aktivitami pre oblasť nových 
inovatívnych spoločností (start-upov) poskytujeme 
právne služby pre široké spektrum týchto subjektov.

Dôležitú časť nášho právneho poradenstva tvorí ob-
chodné právo a komplexná starostlivosť o spoloč-
nosti. V rámci tejto oblasti pre klientov pripravujeme 
a posudzujeme všetky druhy obchodných zmlúv, 
obchodných podmienok, ale aj právne analýzy stavu 
(due diligence). V oblasti korporátneho práva riešime 
najmä zakladanie a zmeny v spoločnostiach, úpravu 
majetkových pomerov v spoločnostiach, poraden-
stvo pri vstupoch investičných fondov do spoločnos-
tí z oblasti Venture capital a Private Equity, vrátanie 
vyjednávania podmienok o vstupe investora na strane 
investičného fondu, alebo zakladateľov spoločnosti.
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V rámci tejto oblasti sa zaoberáme aj usporiadaním 
zmluvných vzťahov medzi orgánmi spoločností, ako 
aj zastupovaním v konkurzných a reštrukturalizač-
ných konaniach.

V sporovej agende sa naša kancelária venuje širo-
kému spektru sporových konaní, ako je súdne vy-
máhanie pohľadávok a zastupovanie v exekučných 
konaniach a to aj vo vzťahu k osobitným reguláciám 
týkajúcim sa spotrebiteľov. Vzhľadom na rozsiahlu 
agendu duševného vlastníctva, klientov zastupuje-
me tiež v sporoch vyplývajúcich z ochrany pred ne-
kalou súťažou, porušovania autorských práv a iných 
práv duševného vlastníctva a to aj pred súdmi 
v iných členských štátoch EU.

Kancelária získala bohaté skúsenosti pri zastupo-
vaní v konaniach týkajúcich sa reštitúcií veľkých 
pozemkových portfólií a tiež v súvislosti s develo-
perskými a stavebnými projektami, kde klientom 
poskytujeme poradenstvo v súvislosti so stavebný-
mi konaniami, vrátane integrovaných povolení pre-
vádzky, ako aj pri riešení nadväzujúcich zmluvných 
vzťahov od financovania, cez výstavbu až po predaj.

Naša kancelária zastupuje viac ako 350 vlastníkov 
nehnuteľností s regulovaným nájomným v šestnás-
tich konaniach pred Európskym súdom pre ľud-
ské práva v Štrasburgu proti Slovenskej republike. 
V predmetnej veci súd vo svojom pilotnom rozsud-
ku rozhodol, že boli porušené ľudské práva týchto 
vlastníkov a zaviazal Slovenskú republiku na za-
platenie spravodlivého zadosťučinenia v značnom 
rozsahu. V tejto oblasti sa snažíme spolupodieľať na 
tvorbe prislúchajúcej legislatívy, zúčastňujeme sa 
na rokovaniach s ministerstvami a spolupracujeme 
so Občianskym združením vlastníkov nehnuteľností 
s regulovaným nájomným.

Jedným z kľúčových pilierov našej praxe je oblasť 
práva duševného vlastníctva, kde patrí naša kance-
lária medzi najdlhšie pôsobiace subjekty na sloven-
skom trhu a našim klientom poskytujeme komplex-
né služby. V súvislosti s registráciami priemyselných 
práv klientov zastupujeme nielen pred Úradom 
priemyselného vlastníctva SR, ale aj pred Úradom 
európskej únie pre duševné vlastníctvo, Svetovou 
organizáciou duševného vlastníctva a Európskym 
patentovým úradom pri prihlasovaní ochranných 
známok, dizajnov, vynálezov a úžitkových vzorov. 

Poskytujeme strategické poradenstvo pri rozširova-
ní priemyselno-právnej ochrany v globálnom kon-
texte, pričom vďaka vybudovanej sieti kontaktov 
vieme zabezpečiť registračné konania a vytvorenie 
stratégie ochrany duševného vlastníctva prakticky 
v ktorejkoľvek krajine na svete. V zmluvnej oblasti 
zabezpečujeme dispozície s predmetmi práv du-
ševného vlastníctva, pripravujeme a posudzujeme 
licenčné zmluvy v oblasti autorských práv a reklamy 
a pripravujeme právne analýzy stavu práv dušev-
ného vlastníctva (IP Due Diligence) pri vstupoch in-
vestičných fondov do spoločností. Naša kancelária 
taktiež zastupuje významných svetových majiteľov 
práv duševného vlastníctva z módneho, farmaceu-
tického, technologického a tabakového priemyslu 
v oblasti boja proti falzifikátom.

Významnú zložku našej agendy predstavuje právo 
informačných technológii a s ním súvisiace právne 
odvetvia, kde pripravujeme zmluvnú dokumentá-
ciu súvisiacu s tvorbou a licencovaním softwaru, 
zmluvy regulujúce používanie cloudových služieb, 
servisné zmluvy - SLA, zmluvy týkajúce sa prenosov 
údajov v rámci Big Data systémov. V oblasti práva IT 
taktiež poskytujeme klientom právne poradenstvo 
pri komplexnom outsourcingu IT infraštruktúry a IT 
služieb, a to aj pre klientov pôsobiacich v regulova-
ných odvetviach, ako sú finančné a platobné inšti-
túcie. V oblasti informačných technológií zastupuje-
me klientov v doménových sporoch a podieľali sme 
sa na mnohých projektoch v súvislosti s ochranou 
osobných údajov a eCommerce.

Naša kancelária taktiež poskytuje strategické po-
radenstvo start-upovým spoločnostiam v oblasti 
práva duševného vlastníctva, korporátneho práva, 
v oblasti financovania prostredníctvom venture ka-
pitálu a angel investmentu, ako aj pri rokovaniach 
s investormi. V tejto oblasti sme pomohli pri úspeš-
ných kapitálových vstupoch do týchto spoločností.

V rámci podpory inovatívneho prostredia v Sloven-
skej republike radí naša kancelária niekoľkým vedú-
cim spoločnostiam z oblasti IT a venture kapitálu 
v rámci Slovenskej asociácie pre internetovú eko-
nomiku, ktorá združuje 38 predstaviteľov vedúcich 
slovenských IT a internetových spoločností. V rámci 
podpory efektívnej informatizácie spoločnosti po-
máha naša kancelária pri právnom poradenstve pre 
neziskovú platformu Slovensko.Digital
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Zoznam ocenení:
 	ePravo / TREND: Právnická firma roku 2013 na Slo-

vensku – Duševné vlastníctvo, telekomunikácie, 
právo informačných technológii

 	ePravo / TREND: Veľmi odporúčaná kancelária pre 
rok 2014 – Duševné vlastníctvo, telekomunikácie, 
právo informačných technológii

 	ePravo / TREND: Veľmi odporúčaná kancelária pre 
rok 2015 – Duševné vlastníctvo, telekomunikácie, 
právo informačných technológii

 	ePravo / TREND: Veľmi odporúčaná kancelária pre 
rok 2016 – Duševné vlastníctvo

 	ePravo / TREND: Veľmi odporúčaná kancelária pre 
rok 2016 - Telekomunikácie, právo informačných 
technológii

 	CHAMBERS EUROPE 2016: Intellectual Property: 
Slovakia – Band 1 Law Firm

 	CHAMBERS EUROPE 2015: Intellectual Property: 
Slovakia – Band 1 Law Firm

 	CHAMBERS EUROPE 2014: Intellectual Property: 
Slovakia – Band 1 Law Firm

 	CHAMBERS EUROPE 2013: Intellectual Property: 
Slovakia – Band 2 Law Firm

 	CHAMBERS EUROPE 2012: Intellectual Property: 
Slovakia – Band 1 Law Firm

 	WTR 1000 2016: Slovakia – Gold Law Firm
 	WTR 1000 2015: Slovakia – Gold Law Firm
 	WTR 1000 2014: Slovakia – Gold Law Firm
 	WTR 1000 2013: Slovakia – Gold Law Firm

 	Managing Intellectual Property IP Handbook: Slo-
vakia – Trademark/Copyrights Ranked Law Firm

BRICHTA & PARTNERS 
Grösslingová 6-8 
811 09 Bratislava 
Tel.: +421 2 52 92 33 49 
e-mail: office@brichta.sk 
www.brichta.sk 
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Bukovinský & Chlipala, s.r.o.    

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala 
poskytuje právne služby svojim klientom od 
roku 2003. Počas tejto doby sme poskytovali 
komplexné právne poradenstvo vo viacerých 
významných projektoch ako aj poskytujeme 
právne služby významným spoločnostiam pô-
sobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva.

V kancelárii v súčasnosti pôsobia traja advokáti, šty-
ria advokátski koncipienti ako aj podporný perso-
nál. Svojim klientom zaručujeme, že všetky právne 
služby sú na najvyššej úrovni a v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Právne služby poskytujeme 
v slovenskom, anglickom, nemeckom a poľskom 
jazyku.

Prednosťou našej spoločnosti je spolupráca s od-
borníkmi z iných oblastí (daňové poradenstvo, 
účtovníctvo, oceňovanie majetku a nehnuteľnos-
tí, dobrovoľné dražby, exekútor, notár), ktorá nám 
umožňuje poskytovať klientom komplexné služby 
zamerané na ich podnikanie. Naša spoločnosť ďa-
lej spolupracuje s advokátmi z jednotlivých krajov 
v Slovenskej republike a s partnermi z Českej repub-
liky. Uvedená spolupráca umožňuje našej spoloč-
nosti operatívne reagovať na potreby našich klien-
tov a tým zabezpečiť maximálnu mieru ochrany ich 
práv a oprávnených záujmov.

Kľúčovými oblasťami praxe našej advokátskej kan-
celárie sú nasledovné oblasti:

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, IT PRÁVO, 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Za našu obrovskú výhodu považujeme naše know-
how a skúsenosti v oblasti patentovania. Naša ad-
vokátska kancelária zastrešovala niekoľkoročný 
projekt, ktorého primárnym cieľom bolo získanie 
amerického patentu v komplikovanej oblasti bio-
technológií. Na základe úzkej spolupráce s klientom 
a spolupracujúcimi advokátmi bol takýto patent 
nášmu klientovi v roku 2014 udelený, ako jeden 
z prvých takýchto patentov pre slovenský subjekt. 
Projekt ďalej pokračuje v ďalších patentových kona-
niach na medzinárodnej a európskej úrovni.

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti 
v oblasti autorského práva v súvislosti s vývojom sof-
tvéru, t.j. príprava licenčných zmlúv a zároveň s tým 
súvisiacich zmlúv o ochrane dôverných informácií, 
vypracovanie a posúdenie softwarových zmlúv, SLA, 
právne analýzy v oblasti IT, právne aspekty cloudo-
vých riešení a právne poradenstvo pre uvádzanie 
aplikácií do AppStoru.

Za veľmi dôležitú oblasť činnosti našej advokátskej 
kancelárie považujeme poskytovanie právneho po-
radenstva v súvislosti s ochranou osobných údajov 
v informačných systémoch. Venujeme sa praktic-
kým aspektom ochrany osobných údajov z pohľadu 
podnikateľov, ako aj novým trendom v tejto oblasti 
a problematike ochrany osobných údajov v prostre-
dí cloudových riešení.
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Ďalej máme bohaté skúsenosti s konaním o registráciu 
ochranných známok vrátane námietok, tak na národnej 
úrovni, ako aj komunitárnej a medzinárodnej úrovni.

Nemenej dôležitou oblasťou v rámci práva duševné-
ho vlastníctva je poskytovanie právneho poradenstva 
v oblasti vedeckého výskumu, konkrétne v oblasti bio-
technológií – a to najmä v súvislosti so zabezpečením 
ochrany výsledkov výskumu a nakladania s výsledkami 
výskumu a asistencia pri podávaní prihlášok na udele-
nie patentov.

Rovnako poskytujeme právne poradenstvo v súvislosti 
s ochranou domén – v tomto prípade máme aj prak-
tické skúsenosti s rozhodcovskými orgánmi zriadenými 
priamo pre účely rozhodnutia doménových sporov.

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považu-
jeme za významnú oblasť nášho pôsobenia na sloven-
skom právnom trhu. Preto sme sa rozhodli podporovať 
zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti. V roku 
2016 sa naša advokátska kancelária pokračovala v bu-
dovaní pevného prepojenia medzi právnou praxou, od-
bornou verejnosťou a podnikateľmi:

 	Stali sme sa hlavným partnerom najvýznamnejšej 
slovenskej konferencie v oblasti IT práva: 9. ročník 
konferencie IT právo 2016: Právna ochrana bezpeč-
nosti v digitálnom svete (www.eFocus.sk)

 	Stali sme sa partnerom konferencie FORBES Global 
Technológie – Inovácie v biznise

 	Stali sme sa národným garantom projektu Data Pro-
tection Compliance / Colud Privacy Check, ktorý je 
unikátnym projektom pre uľahčenie a porovnanie 
ochrany osobných údajov v 32 európskych krajinách 
(www.CloudPrivacyCheck.eu)

 	Pôsobíme ako člen Advisory Boardu a Legal Advisory 
Boardu pre projekt Star Audit, ktorého cieľom je na-
pomôcť rozvoju cloudových riešení vo forme eliminá-
cie právnych rizík najmä v oblasti ochrany osobných 
údajov (www.StarAudit.org)

 	Pôsobíme ako právny garant projektu EuroCloud Slo-
vakia, ktorého cieľom je popularizácia cloud compu-
tingu a napomáhanie jeho rozšíreniu medzi užívate-
ľov a firmy (www.EuroCloud.sk, www.EuroCloud.org)

 	Pôsobíme ako právny garant projektu BPUGTM Slo-
vensko, ktorý popularizuje projektové riadenie najmä 
v oblasti IT a prináša množstvo inovácii v tejto oblasti 
(www.bpug.sk)

 	Dlhodobo pôsobíme ako právny garant projektu 
Science.sk, ktorého cieľom je podpora a popularizá-
cia vedy a výskumu (www.science.sk)

 	Pôsobili sme lokálny odborný partner podujatia 
Festival vedy – Európska noc výskumníkov v Po-
prade (www.NocVyskumnikov.sk)

V roku 2016 sme úspešne nadviazali na našu pred-
chádzajúcu aktívnu účasť na významných konferen-
ciách a workshopoch v oblasti IT práva a práva du-
ševného vlastníctva:

 	HN KONFERENCIE: CLOUDOVÉ SLUŽBY PRE POD-
NIKANIE. BUDEME ROBIŤ BIZNIS UŽ LEN V CLOU-
DE?, BRATISLAVA, Právne desatoro pre slovenský 
cloud

 	STARAUDIT: DATA PRIVACY COMPLIANCE / CLOUD 
PRIVACY CHECK, VIEDEŇ (RAKÚSKO), Je Slovensko 
pripravené ochrániť osobné údaje v moderných 
cloudových riešeniach?

 	BPUGTM, SAPRIA, EUROCLOUD MEDZINÁRODNÁ 
ODBORNÁ KONFERENCIA: PROGRESÍVNE PRÍ-
STUPY A METÓDY ZVYŠOVANIA EFEKTÍVNOSTI 
A VÝKONNOSTI ORGANIZÁCIÍ, VRÁTNA DOLINA, Je 
potrebné riadiť právnu stránku môjho podnikania? 
Alebo „…aj firma môže ísť za mreže!“

 	EUROCLOUD FORUM 2016 (7TH EUROCLOUD CON-
GRESS), BUKUREŠŤ (RUMUNSKO), Právny partner 
pre reguláciu a ochranu osobných údajov v cloude

 	E FOCUS KONFERENCIA IT PRÁVO 2016: PRÁVNA 
OCHRANA BEZPEČNSTI V DIGITÁLNOM SVETE, 
BRATISLAVA, Nové pravidlá pre doménu.sk a návrh 
mimosúdneho riešenia doménových sporov

 	VIII. KONFERENCIA ČESKÉ PRÁVO A INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE, BRNO (ČR), Úspešná evolúcia PIS 
na Slovensku.?

 	VÚB AKADÉMIA, BRATISLAVA, Elektronický podpis 
a nariadenie o elektronickej identifikácii a dôvery-
hodných službách pre elektronické transakcie

 	FORBES GLOBAL: TECHNOLÓGIE: INOVÁCIE V BI-
ZNISE, BRATISLAVA, Sme prepojení, sme mobilní, 
sme online – ako zabezpečiť firemné dáta vo svete, 
ktorý je vždy ON?

 	WOLTERS KLUWER WORKSHOP, BRATISLAVA, Ob-
starávanie IT projektov v programovom období 
2014-2020

 	WOLTERS KLUWER WORKSHOP, BRATISLAVA, Sof-
tvérové zmluvy a nový Autorský zákon

 	SLOVAK TELEKOM WORKSHOP, BRATISLAVA, Aktuál-
ny Autorský zákon z pohľadu IT práva
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Za poskytovanie právneho poradenstva a rozvoj kan-
celárie v oblasti IT práva a práva duševného vlastníctva 
v našej advokátskej kancelárii zodpovedá partner – 
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., ktorý sa dlhodobo 
venuje aj publikačnej činnosti v tejto oblasti práva. 
V roku 2016 sa ako spoluautor podieľal na niekoľkých 
odborných článkoch, aktívne vystupoval na odbor-
ných konferenciách a v akademickej oblasti pôsobil 
ako oponent dizertačných prác z oblasti IT práva a ob-
chodného práva.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY A NEHNUTEĽNOSTI
Počas celej existencie našej advokátskej kancelárie 
poskytujeme komplexný právny servis pre developer-
ské spoločnosti, najmä pri výstavbe administratívnych 
centier, bytových komplexov a nových vilových štvrtí. 
Tento servis zahŕňa najmä uskutočňovanie právneho 
auditu, asistenciu pri výkupoch pozemkov a vyspo-
riadavaní vlastníckych vzťahov, právne poradenstvo 
v územnom a stavebnom konaní. V rámci tejto oblasti 
máme bohaté skúsenosti s vypracovávaním kúpnych 
zmlúv, zmlúv o dielo, s uplatňovaním vád zo zmlúv 
o dielo, nájomných zmlúv atď.

V súvislosti s developerskými projektami sme posky-
tovali komplexné právne poradenstvo zahraničnému 
investorovi, ktorý v Bratislave vybudoval 4 adminis-
tratívne centrá s celkovou prenajímanou plochou 
cca 70.000 m2.

Taktiež sme poskytovali komplexné právne poraden-
stvo zahraničnému investorovi pri realizácii developer-
skeho projektu, ktorý bol vyhodnotený týždenníkom 
TREND ako projekt roka z pohľadu výšky investície.

Slovenskému investorovi sme poskytovali komplexný 
právny servis pri predaji, správe a prenájme 45 admi-
nistratívnych a rekreačných budov nachádzajúcich sa 
na celom území Slovenskej republiky, ktoré nadobu-
dol slovenský investor od významnej slovenskej tele-
komunikačnej spoločnosti.

SPOROVÁ AGENDA
Naša advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti 
so zastupovaním svojich klientov pred súdmi za úče-
lom ochrany ich práv a záujmov ako aj v exekučnom, 
konkurznom, reštrukturalizačnom konaní. Služby v tej-
to oblasti zahŕňajú právne analýzy obsahujúce návrhy 

na optimálne uspokojenie pohľadávok, osobné roko-
vania s dlžníkmi, uplatnenie zabezpečovacích nástro-
jov spojených s pohľadávkami, právne poradenstvo 
pri postúpení pohľadávok a vypracovanie súvisiacej 
zmluvnej dokumentácie.

Okrem štandardného vymáhania pohľadávok, ktoré 
naša kancelária vykonáva pre viaceré väčšie alebo 
menšie spoločnosti spolu v objeme niekoľko sto tisíc 
eur, sme poskytovali komplexné právne poradenstvo 
zahraničnému investorovi v súvislosti so správou a vy-
máhaním bankových dubióznych pohľadávok v celko-
vej nominálnej hodnote 465 mil. eur.

Ďalej sme úspešne zastupovali slovenskú stavebnú 
spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou v zlo-
žitom súdnom spore s jednou z najväčších stavebných 
spoločností, kde hodnota sporu presiahla 1 300 000 
eur. 

Rovnako sme úspešne zastupovali zahraničného klien-
ta v incidenčnom súdnom spore, ktorého predmetom 
bolo určenie, že jeho pohľadávka v sume 1,6 mld. ko-
rún je po práve s nárokom na oddelené uspokojenie 
a následné úspešné zastupovanie, ktorého výsledkom 
bolo uspokojenie tejto pohľadávky.

Súčasťou našej činnosti v rámci sporovej agendy bolo 
aj je poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti 
s tendrami na odkúpenie pohľadávok v objemoch nie-
koľko sto miliónov eur – v týchto prípadoch bolo pred-
metom právneho poradenstva ohodnocovanie bonity 
a vymožiteľnosti pohľadávok.

OBCHODNÉ PRÁVO, PRÁVO OBCHODNÝCH 
SPOLOČNOSTÍ, FÚZIE A AKVIZÍCIE
Naša advokátska kancelária má v tejto oblasti mimo-
riadne bohaté skúsenosti, a to jednak v súvislosti so 
založením a registráciou obchodných spoločností, 
zmenami v obchodných spoločnostiach, vypracova-
ním právnych stanovísk k otázkam obchodných spo-
ločností, vypracovávanie obchodných zmlúv, zastu-
povanie v obchodných a majetkových sporoch, výkon 
funkcie likvidátora.

V rámci oblasti fúzií a akvizícií vykonávame právny 
audit a následne poskytujeme právne poradenstvo 
pri výbere vhodnej právnej formy transakcie a pri-
pravujeme kompletnú zmluvnú dokumentáciu pre 
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transakciu. Poskytovali sme právne poradenstvo vrá-
tane prípravy dokumentácie pri cezhraničnom zlúče-
ní (i) slovenskej a českej spoločnosti a (ii) slovenskej 
a poľskej spoločnosti. Rovnako máme skúsenosti 
s prípravou akcionárskych dohôd, dohôd spoločníkov 
a osobitných úprav spoločenských zmlúv v súvislosti 
so vstupom investora do spoločnosti, poskytovaním 
komplexného due diligence a prípravou zmluvnej do-
kumentácie pre vstup investora do spoločnosti.

 

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Svätoplukova 30
821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 33 01 47 60
e-mail: office@bch.sk
www.bch.sk



Významné advokátske kancelárie  |  2017  | 81

B

Burian & partners, s.r.o.   
advokátska kancelária

Advokátska kancelária Burian & partners, s. r. o. 
poskytuje komplexné právne služby pre sloven-
ských aj zahraničných klientov na profesionálnej 
úrovni. So sídlom v Žiline disponuje výhodou 
strategickej pozície z pohľadu dostupnosti práv-
nych služieb adresovaných predovšetkým svoj-
im českým a poľským klientom.

Erudovanosť a flexibilný prístup advokátskej kance-
lárie Burian & partners, s. r. o. však oceňujú klienti aj 
z iných európskych krajín. Odbornú zdatnosť nielen 
v oblasti slovenského, ale aj medzinárodného prá-
va jej členovia uplatňujú v konaniach pred súdmi, či 
inými štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a iných 
štátov, vrátane konaní s medzinárodným prvkom. 
Portfólio klientely tvoria subjekty z radov supranaci-
onálnych korporácii, veľkých podnikov pôsobiacich 
v oblasti stavebníctva a automobilového priemyslu, 
stredných, či malých podnikov, ako aj jednotlivé fy-
zické osoby. Zastrešujeme právnu agendu viacerých 
stavebných gigantov, subjektov využívajúcich naše 
právne služby v oblasti verejného obstarávania, práva 
hospodárskej súťaže, duševného vlastníctva, finanč-
ného práva, či v iných špecifických oblastiach právne-
ho poriadku.

Advokátska kancelária Burian & partners, s. r. o. pro-
fituje predovšetkým zo skúseností jej konateľa a za-
kladajúceho člena JUDr. Martina Buriana, ktorý na 
slovenskom trhu pôsobí ako advokát od roku 2007. 
Jednotliví členovia advokátskej kancelárie profesne 
neustále napredujú a prehlbujú svoje vzdelanie ak-

tívnou participáciou na konferenciách v oblasti práva 
a tiež publikačnou činnosťou, čo sa následne odzr-
kadľuje v ich odbornej zdatnosti, pričom svoje nado-
budnuté poznatky efektívne ad hoc implementujú do 
advokátskej praxe.

Markantným benefitom našej advokátskej kancelárie 
je rozsiahla kontaktáž a úzka spolupráca s odborný-
mi entitami, ako sú notársky úrad, znalecké ústavy, 
účtovné a audítorské spoločnosti, či dražobná spo-
ločnosť. V prípade potreby a individuálnych potrieb 
klientov, s cieľom efektívneho riešenia každej práv-
nej agendy, vieme flexibilne vytvárať pracovné tímy 
v rámci osôb pôsobiacich v našej advokátskej kan-
celárii, ale tiež z hľadiska efektivity a logistiky spolu-
pracujeme s mnohými advokátskymi kanceláriami 
pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj 
v zahraničí.

Advokátska kancelária Burian & partners, s. r. o. po-
skytuje právne služby vo všetkých oblastiach pozitív-
neho práva, najmä však v oblasti obchodného práva, 
trestného práva, konkurzného práva a práva reštruk-
turalizácie a občianskeho práva.

OBCHODNÉ PRÁVO
V rámci poskytovania právnych služieb klientom 
v oblasti obchodného práva poskytujeme komplex-
ný právny servis od štádia negociačného procesu 
potenciálnych kontrahentov pred uzatváraním kon-
traktov, koncipovania právnych dokumentov a lis-
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tín, až po zastupovanie klientov v sporovom konaní. 
V rámci agendy korporátneho práva naša advokátska 
kancelária garantuje svojim klientom právny audit 
a zastrešenie celej právnej agendy súvisiacej so zalo-
žením obchodných spoločností, ich fúzie, akvizície, 
či analýzou právnej a účtovno-ekonomickej stránky 
obchodnej spoločnosti známou ako due diligence. 
V rámci práva hospodárskej súťaže, ako subsystému 
obchodného práva, sa stretávame so špecifikami 
právnych mantinelov hospodárskej súťaže, pričom 
v tejto súvislosti poskytujeme svojim klientom právne 
služby v konaní pred príslušnými úradmi Slovenskej 
republiky, ako aj v konaní pred Európskou komisiou.

TRESTNÉ PRÁVO
V oblasti trestného práva naša advokátska kancelária 
poskytuje komplexné právne poradenstvo a právne 
služby pre obvinených alebo poškodených v každom 
zo štádií trestného konania. Zastupovaním svojich 
klientov na vyšetrovacích úkonoch, verejných zasad-
nutiach, či hlavných pojednávaniach efektívne háji-
me ich práva, ktoré im v trestnom konaní garantuje 
právny poriadok. V tejto súvislosti sme úspešne ob-
hajovali klientov v mnohých medializovaných trest-
ných veciach.

KONKURZNÉ PRÁVO A PRÁVO 
REŠTRUKTURALIZÁCIE
Konateľ spoločnosti Burian & partners, s. r. o. - 
JUDr. Martin Burian od roku 2009 figuruje v zozname 
správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, 
pod č. S 1418, pričom vykonával činnosť konkurzné-
ho a reštrukturalizačného správcu so zameraním na 
právnu oblasť reštrukturalizácii. Naša advokátska 
kancelária poskytovala niekoľko rozsiahlych práv-
nych analýz pre správcov v jednotlivých konkurz-
ných konaniach s cieľom čo najefektívnejšie vyriešiť 
komplikovaný právny problém. V oblasti konkurzov 
a reštrukturalizácii naša advokátska kancelária po-
skytuje komplexné právne zastupovanie správcov 
v konkurzných konaniach, najmä v prípade rozsiah-
losti matérie a potreby analyzovať potenciálnu odpo-
rovateľnosť právnych úkonov úpadcu, s následným 
podaním odporovacích žalôb a zastupovanie správcu 
v týchto konaniach. V tejto právnej oblasti tiež vieme 
efektívne poskytnúť právnu pomoc klientom v rám-
ci zastupovania v excindančných a incidenčných 
konaniach.

OBČIANSKE PRÁVO
Advokátska kancelária Burian & partners, s. r. o. po-
skytuje tiež právny servis v oblasti občianskeho prá-
va, pričom v rámci neho sa orientuje najmä na oblasť 
záložného práva. V tejto súvislosti aktívne poskytuje 
právnu pomoc etablovanej dražobnej spoločnosti na 
slovenskom trhu už od roku 2007 a to počas celého 
procesu výkonu záložného práva, teda od momentu 
uzatvorenia zmluvy o dražbe s obchodným partne-
rom až po ukončenie dražby a tiež v prípadnom súd-
nom konaní. V tejto súvislosti advokát JUDr. Martin 
Burian (či už ako advokát vykonávajúci advokáciu 
samostatne v minulosti, alebo ako konateľ spoloč-
nosti Burian & partners, s.r.o.) počas desaťročnej pra-
xe úspešne vyhral všetky súdne spory vedené proti 
tomuto svojmu klientovi. V tejto oblasti pravidelne 
poskytujeme substitučne právnu pomoc aj iným ko-
legom advokátom. Z hľadiska poskytovania právnych 
služieb advokátskej kancelárie v oblasti občianskeho 
práva sa advokátska kancelária zameriava na nego-
ciačný proces pred uzatváraním kontraktov, ich prí-
pravu, až po zastupovanie klientov v procese mimo-
súdneho riešenia sporov a v súdnom konaní.

Počas svojej existencie si advokátska kancelária Bu-
rian & partners, s. r. o. vybudovala povesť stabilnej 
a renomovanej advokátskej kancelárie s neustále 
sa rozrastajúcou klientelou, čoho dôkazom je nielen 
konštantný počet koncipientov limitovaný § 62 ods. 
4 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, ale aj rozrasta-
júci sa počet spolupracujúcich právnikov pracujúcich 
v priestoroch advokátskej kancelárie. Profesionálny 
prístup našej advokátskej kancelárie demonštruje 
spokojnosť jednotlivých klientov. Pri našej práci pre-
ferujeme diskrétnosť, flexibilitu, promptnosť a profe-
sionalizmus za primárnej priorizácie záujmov našich 
klientov.

Burian & partners, s.r.o.
advokátska kancelária
Vojtecha Tvrdého 819/1
010 01 Žilina
Tel.: +421 4 15 62 24 89
e-mail: office@burian.sk
www.burian.sk
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CLS Čavojský & Partners, s.r.o.   
 

Advokátska kancelária CLS Čavojský & Part-
ners, s. r. o. pôsobí na trhu právneho poradenstva 
od roku 2006 a v súčasnej dobe náš tím tvorí štr-
násť právnikov a osem administratívnych pracov-
níkov. Okrem nášho sídla v Bratislave je našou 
významnou súčasťou aj pobočka v Trenčíne.

Poskytovanie právneho poradenstva staviame na 
porozumení klientom, ich business aktivitám a potre-
bám, preto štandardom našej práce sú riešenia tvore-
né “na mieru“ pre konkrétnych klientov.

Našou veľkou výhodou je, že od apríla 2014 sa naša 
advokátska kancelaria stala oficiálne jediným a vý-
hradným zástupcom prestížnej medzinárodnej siete 
právnických kancelárii Mackrell International (http://
mackrell.net/). Mackrell International združuje viac 
ako 4500 právnikov v 60 krajinách sveta a je každoroč-
ne zaraďovaný renomovanou ratingovou spoločnos-
ťou Chambers & Partners medzi vedúce siete advokát-
skych kancelárií (v časti Leading Law Firm Networks).

Výhodu, ktorú nám toto členstvo poskytuje je riešenie 
komplikovaných medzinárodných právnych zadaní 
v úzkej spolupráci s našimi kolegami z rôznych častí 
sveta a z rôznych jurisdikcií a tiež aktívne vymieňanie 
skúseností z rôznych právnych odvetví (sporová agen-
da, M & A, pracovné právo a veľa ďalších) vďaka pravi-
delným workshopom a webinárom.

Taktiež sme členmi Stredoeurópskej asociácie správy 
a riadenia spoločností (CECGA),

Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, Ame-
rickej obchodnej komory v SR, INSOL Europe (asociá-
cia pre konkurzných a reštrukturalizačných špecialis-
tov v Európe) a v rámci skupiny vytvorenej Americkou 
obchodnou komorou aj členmi Real Estate Commit-
tee, ktorý si za úlohu stanovil najmä komunikovať 
postoje a názory podnikateľskej sféry vládnym organi-
záciám a navrhovať riešenia problémov, ktorým čelia 
spoločnosti v regionálnom aj celosvetovom prostredí.

Sme presvedčení, že naša kancelária sa neustále zlep-
šuje v poskytovaní svojich služieb, pretože si myslíme, 
že jediná cesta v právnom poradenstve (ako aj v kaž-
dom inom biznise) je napredovanie. O tom svedčí aj 
pozitívne hodnotenie či už v popredných rebríčkoch 
alebo sprievodcoch a tiež naša snaha o získanie aj 
iných ocenení, resp. o obhájenie tých už získaných, ke-
ďže pozitívne hodnotenie od našich klientov a odbor-
níkov z právnej praxe, je dôležitou hnacou silou našej 
práce.

Sme veľmi hrdí na ocenia, ktoré sa nám v posledných 
rokoch podarilo získať v prestížnych medzinárod-
ných rebríčkoch advokátskych kancelárii, a to najmä 
v sprievodcoch Chambers Global a Chambers Europe, 
kde sme boli vyznamenaný v oblasti pracovného prá-
va, corporate/M & A a tiež v procesnom zastupovaní 
a to tak kancelária, ako aj managing partner.

Ďalším medzinárodne uznávaným sprievodcom, ktorý 
vyhodnotil našu kanceláriu ako odporúčanú v rámci 
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Slovenskej republiky v oblasti Commercial, Corpora-
te and M & A je rankingová agentúra Legal 500.

Významným úspechom je zaradenie našej kance-
lárie medzi odporúčané v oblasti Corporate and 
M & A publikáciou IFLR1000, ktorá je sprievodcom 
popredných advokátskych kancelárií z celého sveta 
v oblasti finančného práva, fúzií, akvizícii a bankové-
ho práva.

Naši právnici sa snažia o neustále vzdelávanie vo svo-
jom odbore a v rámci svojich odborných zameraní 
navštevujú špecializované semináre na Slovensku 
i  v zahraničí. Managing partner kancelárie je tiež spo-
luautorom komentárov k Obchodnému zákonníku.

Advokátska kancelária periodicky spracúva aktuali-
zácie publikácie Medzinárodné korporátne postupy, 
s ohľadom na prijaté zmeny a doplnenia zákonov. 
Táto publikácia je vydávaná spoločnosťou Jordan 
Publishing Ltd., ktorá je najväčším nezávislým vy-
davateľom právnických publikácií vo Veľkej Británii 
a obsahuje prehľad právnych poriadkov 55 štátov 
v oblasti obchodného práva, finančného, daňového 
práva a účtovníctva.

Taktiež sme pravidelnými prispievateľmi do publi-
kácie Doing Business vydávanou Svetovou bankou, 
ktorá sa zameriava najmä na stredné a malé regio-
nálne podniky a poskytuje prehľadné štatistiky pod-
nikateľského trhu v takmer 200 ekonomikách sveta. 
A tiež sme tento rok nadviazali spoluprácu s vydava-
teľstvom Sweet & Maxwell, kde sme tvorcami “Doing 
Business in Europe” pre časť Slovakia.

Naďalej sa rozvíja aj naša spolupráca s občianskym 
združením ČERVENÝ NOS Clowndoctors, kde už viac 
ako rok poskytujeme bez nároku na odmenu právne 
poradenstvo združeniu, ktorého činnosť si veľmi vá-
žime a sme presvedčení, že pomáha chorým deťom 
k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu pro-
stredníctvom smiechu.

KLIENTI 
Našu klientelu tvoria predovšetkým obchodné spo-
ločnosti pôsobiace na slovenskom ale aj zahranič-
nom trhu zväčša dlhšiu dobu, z tých najdôležitejších 
referencií spomenieme najmä:

 	komplexné právne poradenstvo významným 
konzultačným spoločnostiam najmä v oblasti 
obchodného práva, pracovného práva a práva 
obchodných spoločností,

 	právne poradenstvo dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti najmä v oblasti zmluvného práva 
a procesného zastupovania,

 	právne poradenstvo pre medzinárodnú poisťov-
ňu pre oblasť finančného, občianskeho a ob-
chodného práva,

 	komplexné právne poradenstvo slovenskej sta-
vebnej spoločnosti so zahraničnou majetkovou 
účasťou najmä v oblasti obchodného práva, pra-
covného práva a práva obchodných spoločností,

 	výkon due diligence a príprava transakčnej do-
kumentácie v M & A procesoch,

 	právne poradenstvo pre krízový manažment vý-
znamnej slovenskej stavebnej spoločnosti v pro-
cese reštrukturalizácie,

 	komplexné právne poradenstvo pre spoločnosť 
podnikajúcu v oblasti hazardných hier,

 	právne poradenstvo zahraničnému investoro-
vi podnikajúcemu v automobilovom priemysle 
(subdodávateľ),

 	právne poradenstvo pre zahraničnú banku v ob-
lasti finančného práva, ochrany spotrebiteľa, 
právneho posúdenia produktov a AML,

 	právne poradenstvo pre ústredný orgán štátnej 
správy pre oblasť štátnej pomoci,

 	právne zastupovanie poisťovne v oblasti vymá-
hania pohľadávok,

 	právne poradenstvo pre zahraničného investora 
v oblasti štátnej pomoci,

 	komplexné právne poradenstvo pre zahraničnú 
poradenskú spoločnosť (finančný trh),

 	komplexné právne poradenstvo pre zahranič-
ného investora podnikajúceho v oblasti výroby 
izolácií,

 	právne poradenstvo pre slovenský štátny orgán 
v oblasti správneho práva,

 	právne poradenstvo pre zahraničného investora 
podnikajúceho v oblasti energetiky,

 	právne poradenstvo významnej slovenskej ban-
ke v oblasti právnej podpory práv veriteľa v kon-
kurze a reštrukturalizácii,

 	právne poradenstvo pre private-equity spoločnosť,
 	právne poradenstvo vo viacerých developerských 

projektoch, pri výkupe pozemkov a zmluvnom za-
bezpečení realitného projektu,
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 	úprava majetkových pomerov pri poľnohospodár-
skych podnikoch, - komplexné právne poradenstvo 
pre medzinárodnú logistickú spoločnosť.

SLUŽBY 
Naša advokátska kancelária sa zameriava predovšet-
kým na obchodné právo, kde podstatnú časť poskyto-
vaných právnych služieb tvorí:

 	Právo obchodných spoločností, najmä fúzie a ak-
vizície, vrátane prípravy transakčnej dokumentácie 
a zastupovania investora/predávajúceho, realizácia 
due diligence v stanovených oblastiach podľa pred-
metu podnikania, start-up projekty, management 
zmluvných vzťahov z hľadiska interných noriem ob-
chodných spoločností a implementácia princípov 
corporate governance.

 	Právo hospodárskej súťaže a štátna pomoc, čo 
predstavuje v našom právnom poradenstve naj-
mä právnu podporu pri nekalosúťažnom konaní 
podnikateľa, posudzovanie možných dopadov 
súťažného práva na konanie podnikateľa, právne 
poradenstvo v oblasti regulácie sieťových odvet-
ví, zastupovanie v konaní pred Protimonopolným 
úradom, právne poradenstvo v oblasti kartelových 
dohôd a M & A poradenstvo.

 	Obchodné a majetkové právo, ktoré predstavu-
je výraznú časť našich služieb, okrem štandard-
ných príprav a analýz zmlúv a zmluvných vzťahov, 
vzorových zmlúv a všeobecných obchodných 
podmienok, aj due diligence zmluvných vzťahov 
(rights & liabilities, riziká) a právne posúdenie ma-
jetkovej štruktúry a identifikáciu rizikových oblastí.

 	Konkurzy a reštrukturalizácie – členovia kancelá-
rie ako správcovia konkurznej podstaty poskytu-
jú kvalifikované právne poradenstvo veriteľom aj 
dlžníkom, najmä pri reštrukturalizácii spoločností 
a právne poradenstvo risk managementu v pro-
cese reštrukturalizácie a tiež, samozrejme, zastu-
povanie v sporoch vyvolaných konkurzom alebo 
reštrukturalizáciou.

 	Právo nehnuteľností tvorí najmä komplexné právne 
poradenstvo v developerských projektoch a prí-
prava vzorových zmlúv týkajúcich sa prevodov ne-
hnuteľností, vrátane zastupovania v konaní pred 
príslušnou správou katastra a majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov.

 	Bankové a poisťovacie právo poskytujeme význam-
ným bankám a poisťovniam pôsobiacich na slo-

venskom trhu, kde gro našich služieb tvorí právne 
posúdenie bankových a poisťovacích produktov 
z pohľadu slovenskej a európskej legislatívy, po-
sudzovanie činností na finančnom trhu z pohľadu 
právnej úpravy ochrany spotrebiteľa, sporová agen-
da v oblasti produktov bankového a poisťovacieho 
trhu, sprostredkovania finančných služieb a právna 
podpora compliance.

 	Právo duševného vlastníctva je významnou oblas-
ťou, ktorej sa naša kancelária venuje aj vďaka advo-
kátom, ktorí sa príprave na poskytovanie právnych 
služieb v tomto odvetví venovali aj na špeciálnych 
kurzoch, školeniach a seminároch. Preto vieme 
poskytnúť služby v oblasti registrácie ochrannej 
známky, prípravy zmluvnej dokumentácie v oblasti 
ochrany autorského práva, zastupujeme klientov 
v námietkových, výmazových a iných konaniach 
týkajúcich sa platnosti ochranných známok, pa-
tentov a dizajnov. Tiež zabezpečujeme prevody, 
licencie a záložné práva k ochranným známkam, 
k patentom, resp. úžitkovým vzorom a vymáhanie 
práv z ochranných známok ako aj ďalšie sporové 
veci z oblasti ochranných známok.

 	Pracovné právo, najmä z pohľadu zamestnávateľa, 
tvorí výraznú časť poskytovania služieb právneho 
poradenstva, a to v komplexnom nastavení, me-
novite najmä spracovanie interných noriem spo-
ločnosti a vytvorenie systému ich kontroly, práv-
ne poradenstvo v oblasti manažérskych zmlúv, 
zastupovanie v procese pracovnoprávnych sporov 
a v kolektívnom vyjednávaní a komplexná právna 
podpora zamestnávateľa v procese hromadného 
prepúšťania.

 	Verejné obstarávanie je časťou poradenstva, s kto-
rou sa právnici našej kancelárie stretávajú, a preto 
sme klientom k dispozícii pri právnom posúdení 
nastavenia podmienok účasti vrátane kritérií na 
hodnotenie ponúk z pohľadu verejného obstará-
vateľa, ale zastupujeme tiež uchádzača pri príprave 
ponuky a taktiež poskytujeme právne zastúpenie 
v konaniach o námietkach.

CLS Čavojský & Partners, s.r.o. 
Zochova 6-8 
811 03 Bratislava 
Tel.: +421 2 55 64 33 65 
e-mail: office@clscp.sk 
www.clscp.sk
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ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o.    

Čechová & Partners sa radí medzi najstaršie ad-
vokátske kancelárie na Slovensku. Počas celej 
doby svojej existencie si zachovala status nezá-
vislej národnej advokátskej kancelárie.

Právne služby poskytuje predovšetkým korporátnej 
klientele, najmä stredným a väčším podnikom. Do-
ménou Čechová & Partners je poskytovanie právnej 
pomoci pri komplexných transakciách a projektoch.

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA:
 	Právo obchodných spoločností
 	Zmluvná agenda
 	Hospodárska súťaž
 	Bankové a finančné právo
 	Riešenie sporov
 	Konkurzy a reštrukturalizácie
 	Duševné vlastníctvo a médiá
 	Pracovné právo
 	Fúzie a akvizície
 	Financovanie projektov
 	Nehnuteľnosti
 	Regulačné záležitosti, vrátane:
 	elektronických komunikácií a e-commerce
 	energetiky
 	compliance a forenzných služieb
 	ochrany osobných údajov
 	farmaceutického práva
 	dopravy a logistiky
 	elektronických komunikácií a e-commerce
 	energetiky.

Čechová & Partners ponúka kombináciu lokálnych 
znalostí práva, dlhoročných praktických skúseností, 
dôverného poznania domáceho podnikateľského 
prostredia, integrity a v neposlednom rade služieb 
minimálne na úrovni kvalitatívnych štandardov me-
dzinárodných právnych kancelárií.

Pri zachovaní postavenia nezávislej advokátskej 
kancelárie, Čechová & Partners a jej klienti benefitu-
jú z dlhoročných dobrých vzťahov s inými advokát-
skymi kanceláriami a konkrétnymi renomovanými 
právnikmi po celom svete. Na rozdiel od modelu, 
medzinárodnej kancelárie, v rámci zvoleného pod-
nikateľského modelu nezávislé pôsobenie umožňu-
je klientom vždy zvoliť tú najvhodnejšiu resp. vedú-
cu kanceláriu v danom obore a regióne, s ktorou má 
Čechová & Partners priamu skúsenosť. Takéto geo-
grafické a špecializačné pokrytie je možné zabezpe-
čiť len v rámci spolupráce nezávislých kancelárií.

NAŠE HODNOTY A PRINCÍPY, SPOLOČENSKÁ 
ZODPOVEDNOSŤ A PRO BONO ČINNOSŤ
Advokáti Čechová & Partners kladú dôraz na prísne 
dodržiavanie etických princípov výkonu advokát-
skeho povolania, uplatňovanie protikorupčných 
zásad a vysoko profesionálny prístup pri budovaní 
vzťahov s klientmi, kolegami, obchodnými partner-
mi a všetkými verejnými inštitúciami.

Advokátska kancelária sa usiluje budovať so svojimi 
klientmi dlhoročné vzťahy založené na dôvere, indi-
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viduálnom prístupe a otvorenej komunikácii. Kvali-
ta, spoľahlivosť, flexibilita a rýchlosť poskytovaných 
služieb sú na prvom mieste.

Mimo rámca svojej advokátskej činnosti sa čle-
novia Čechová & Partners aktívne zapájajú do 
verejného života na Slovensku predovšetkým pro-
stredníctvom publikačných, vzdelávacích a dobro-
činných aktivít. Čechová & Partners je hrdá na svo-
ju dlhoročnú tradíciu poskytovania bezplatnej pro 
bono právnej pomoci, ale aj ďalšiu úzku spoluprá-
cu s organizáciami pôsobiacimi v treťom sektore, 
čo považuje za samozrejmý prejav profesionálnej 
a etickej zodpovednosti už od vzniku kancelárie.

NAŠI ĽUDIA
Tím kancelárie pozostáva z kvalifikovaných práv-
nikov so širokým spektrom právnych špecializácií, 
rozšírený o manažérsky a podporný personál ako 
napr. interná prekladateľská služba.

Advokáti-partneri z Čechová & Partners sú medzi-
národnými rankingovými inštitúciami opakova-
ne vysoko hodnotení ako top odborníci vo svojej 
právnej oblasti, pričom viacerí z nich sa tešia nie-
len uznaniu doma i v zahraničí, ale zastávajú i vý-
znamné funkcie v stavovských a profesijných orga-
nizáciách, napr.:

Katarína Čechová
je Chambers Europe a Legal 500 
označovaná za vedúcu osobnosť 
v oblasti práva obchodných spo-
ločností s popredným miestom 
v oblasti fúzií a akvizícii; IFLR 1000 
ju označuje za jednu z najaktívnej-
ších a najodporúčanejších právnych 

poradkýň pre oblasť fúzií a akvizícií rovnako aj pre 
sektor bankovníctva a financií. K. Čechová pôsobí 
vo viacerých funkciách v International Bar Associa-
tion (IBA), bola spolupredsedkyňou Európskeho 
fóra IBA a od roku 1996 je stálym zástupcom Slo-
venskej advokátskej komory v Rade IBA. Pôsobí tiež 
ako reštrukturalizačný a konkurzný správca; od roku 
1997 je rozhodkyňou pre medzinárodné spory Roz-
hodcovského súdu SOPK.

Tomáš Maretta
je uznávaným odborníkom v oblasti 
súťažného práva, čomu korešpondujú 
aj jeho hodnotenia v renomovaných 
ratingových publikáciách ako 
Global Competition Review, kde bol 
označený za elitného odborníka na 
súťažné a protimonopolné právo na 

Slovensku alebo Chambers Europe, ktorý ho zaradil 
na prvé miesto spomedzi slovenských právnikov pre 
oblasť súťažného práva.

Tomáš Rybár
je špecialistom na pracovné právo, 
farmaceutický sektor, ochranu osob-
ných údajov, pričom aktívne pôsobí 
aj pri obchodnoprávnej a zmluvnej 
agende. Je dlhoročným členom 
AIJA – Medzinárodnej asociácie mla-
dých právnikov, kde pôsobí ako člen 

výkonného výboru, členom Poradného výboru zdru-
ženia Slovak Compliance Circle a členom pracovnej 
skupiny pre zahraničné vzťahy Slovenskej advokátskej 
komory. Chambers Europe ho zaradil medzi vedúcich 
advokátov v oblasti pracovného práva, práva obchod-
ných spoločností/M & A i práva nehnuteľností. Legal 
500 ho odporúča v oblasti pracovného práva a práva 
obchodných spoločností/M & A.

Simona Haláková
patrí medzi odporúčaných odborní-
kov špecializujúcich sa na právo re-
gulovaných odvetví, vrátane oblastí 
bankovníctva (Legal 500), poisťov-
níctva, telekomunikácií a energetiky 
(IFLR1000).

Michaela Jurková

je odporúčaná ako popredný odbor-
ník v oblasti bankovníctva a financií 
(Legal 500 a IFLR1000).
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Lenka Šubeníková 
je novou partnerkou advokátskej 
kancelárie Čechová & Partners, ktorá 
sa špecializuje na právo obchodných 
spoločností/fúzie a akvizície, nehnu-
teľnosti a pracovné právo, a zároveň 
bude partnerkou zodpovednou za 
„German Desk“ – oddelenie kance-

lárie poskytujúce služby nemecky hovoriacim klien-
tom. Lenka získala odporúčanie v oblasti práva ob-
chodných spoločností a M & A v publikáciách Legal 
500, Chambers Global, Chambers Europe a IFLR1000 
a v oblasti práva nehnuteľností a stavebníctva je odpo-
rúčaná v publikácii Legal 500.

 Jana Černáková
sa stala novou partnerkou kancelárie, 
pričom v kancelárii pôsobí už od roku 
2011. V rámci svojej praxe sa zameria-
va najmä na oblasť pracovného práva, 
ochrany osobných údajov, sporovú 
agendu a takisto na oblasť kriminality 
bielych golierov a compliance.

ČLENSTVO V NAJUZNÁVANEJŠÍCH SVETOVÝCH 
ASOCIÁCIÁCH

Od roku 2001 je Čechová & Partners výhradným čle-
nom Lex Mundi za Slovenskú republiku. Lex Mundi 
je najväčšou globálnou asociáciou nezávislých práv-
nych kancelárií. Členstvo v nej je ponúknuté len kan-
celáriám, ktoré preukázali najvyšší štandard a kvalitu 
poskytovaných právnych služieb, pričom každý člen je 
pravidelne podrobovaný interným previerkam a kon-
trole kvality.

Od roku 2003 je Čechová & Partners výhradným slo-
venským členom celosvetovej siete World Services 
Group, spájajúcej firmy poskytujúce poradenské služ-

by. Členstvo je ponúknuté vždy len jednej právnej kan-
celárii z príslušnej jurisdikcie, ktorá preukázala dodr-
žiavanie najvyšších kvalitatívnych štandardov v rámci 
poskytovania poradenstva svojim klientom.

NAŠI KLIENTI A PRÍKLADY NAŠEJ 
NAJVÝZNAMNEJŠEJ PRÁCE V NEDÁVNOM OBDOBÍ
Sme hrdí na všetkých našich klientov. Spomedzi tých, 
ktorým poskytujeme právne služby, pri súčasnom do-
držaní našich zákonných povinností môžeme uviesť 
napr. Lenovo, CROWN, Macquarie Group, Nestlé, Sca-
nia, Schindler, Flughafen Wien, Merck Sharp Dohme, 
Electricité de France, AFS Technologies Inc., Skanska, 
Celgene, BlackRock, Karlovarské minerální vody, 
Travel Service, Reckitt Benckiser, Amgen, Fresenius 
Kabi, Alpiq, Ceragon, Aéroport de Paris SAS, VINCI 
Airports S.A.S., bauMax, Mota-Engil Group, Inalfa Roof 
Systems.

Spomedzi najvýznamnejších M & A transakcií v os-
tatných rokoch pri súčasnom dodržaní našich zákon-
ných povinností vyberáme:

 	poradenstvo bauMax (bx Alpha AG), rakúskemu 
maloobchodníkovi s potrebami pre domácich 
majstrov, pri predaji svojich prevádzok v SR v sú-
vislosti s odpredajom svojich podnikov v Rakúsku, 
v Českej republike a v Slovinsku svojmu konkuren-
tovi z Nemecka, OBI;

 	poradenstvo skupine Supernova Privatstiftung pri 
predaji portfólia 3 výhodne lokalizovaných nehnu-
teľností určených pre maloobchodný predaj na 
Slovensku od dcérskych spoločností skupiny OBI 
juhoafrickej spoločnosti Accelerate Property Fund, 
listovanej na JSE;

 	poradenstvo dlhoročnému klientovi Karlovarské 
minerální vody, a. s. pri akvizícii spoločnosti pat-
riacej do skupiny SELECTA, ktorá je lídrom na trhu 
vendingových a kávových automatov s prevádzka-
mi v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, 
primárne pri due diligence, štruktúrovaní transak-
cie a lokálnych prevodoch na Slovensku;

 	komplexná právna pomoc private equity fondu 
Macquarie Group Limited pri akvizícii popredné-
ho národného poskytovateľa služieb pozemného 
a satelitného televízneho a rozhlasového vysiela-
nia na celom území Slovenska - spoločnosti Towe-
rcom, a. s., vrátane schválenia koncentrácie pred 
národným orgánom ochrany hospodárskej súťaž;
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 	poradenstvo globálnej technologickej spoločnosti 
aktívnej v oblasti vývoja a výroby systémov na auto-
matizáciu, monitorovanie a kontrolu inžinierskych 
procesov pri predaji akcií lokálnej dcérskej spoloč-
nosti strategickému investorovi;

 	kompletné právne poradenstvo svetovému lídrovi 
poskytujúcemu bezpečnostné služby a bezpeč-
nostné riešenia pri príprave vendor DD, transakčnej 
dokumentácie až po podpísanie a uzávierku odpre-
daja podnikania v SR v oblasti spracovania, prevozu 
a ochrany – formou predaja 100 % akcií slovenskej 
dcérskej spoločnosti švédskej spoločnosti;

 	kompletné právne poradenstvo významnej americ-
kej softvérovej spoločnosti pri due diligence, štruk-
turovaní transakcie až po úplnú kúpu 100 % akcií 
poprednej slovenskej softvérovej spoločnosti.

AKO NÁS HODNOTIA KLIENTI

Podľa Legal 500 2017:

Čechová & Partners sa opäť umiestnila na 1. mieste 
v oblasti Práva obchodných spoločností, obchodného 
práva a M & A, pričom v skupine top kancelárií je tak 
jedinou domácou slovenskou kanceláriou. Naša kan-
celária bola odporúčaná aj v ďalších oblastiach práva: 
Bankovníctvo, finančníctvo a kapitálové trhy, Pra-
covné právo, Sporová agenda a Právo nehnuteľností 
a stavebníctva. Sprievodca odporúča v jednotlivých 
oblastiach našich 6 partnerov a Čechová & Partners 
je tak kanceláriou s najväčším počtom individuálnych 
odporúčaní v slovenskej časti publikácie, čo potvrdzu-
je, že jej služby sú založené na širokom tíme uznáva-
ných odborníkov. Autori publikácie vysoko vyzdvihli 
napríklad naše skúsenosti a poradenstvo v oblasti 
pracovného práva a rastúcu reputáciu v oblasti whist-
leblowing a ochrany osobných údajov. Takisto zdô-
raznili rozsiahle skúsenosti tímu našich profesionálov 
v oblasti arbitráží.

Podľa Chambers Europe 2017:
Čechová & Partners sa umiestnila na 1. mieste v ob-
lasti Súťažného práva a svoje pozície si udržala aj 
v oblasti Práva obchodných spoločností/Fúzie a akvi-
zície, Pracovného práva, Práva nehnuteľností, v oblasti 
Reštrukturalizácií a konkurzov, Bankovníctva a finan-
cií, či Sporovej agendy. Traja partneri Čechová & Part-
ners boli zaradení medzi popredných advokátov. Auto-
ri publikácie označujú náš tím odborníkov na súťažné 

právo za lídra na trhu s dlhoročnými skúsenosťami pri 
zastupovaní klientov pred PMÚ a pôsobivým spek-
trom mandátov v oblasti schválenia fúzií. Kvality na-
šich odborníkov v oblasti pracovného práva vyzdvihli 
v súvislosti s riešením sporov, a takisto s poraden-
stvom pri transakciách, reštrukturalizáciách a ohľadne 
compliance.

Podľa IFLR 1000 2017:
Naša kancelária sa umiestnila na 1. mieste v kategórii 
Energetika a infraštruktúra a bola odporúčaná v oblas-
tiach Bankovníctva a finančníctva aj M & A.

Podľa epravo.sk a týždenníka TREND 2017:
Čechová & Partners sa opätovne stala víťazom súťaže 
Právnická firma roka 2017 v oblasti práva hospodár-
skej súťaže a bola veľmi odporúčaná alebo odporú-
čaná v mnohých oblastiach našej činnosti, ako napr. 
Právo obchodných spoločností, Pracovné právo, Fúzie 
a akvizície.

ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o. 
Staromestská 3
811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 44 41
e-mail: office@cechova.sk 
www.cechova.sk
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ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.    

Advokátska kancelária ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o. 
je nezávislá pôvodná slovenská advokátska kan-
celária s vyše dvadsaťročnou tradíciou, skúseným 
tímom a reputáciou kvality.

Kancelária vznikla začiatkom 90-tych rokov. Advo-
káti združení v kancelárii mali od začiatku výhodu 
skúseností, ktoré získali počas zahraničných stáží, 
a to predovšetkým v renomovaných zahraničných 
právnych kanceláriách. Aj to bol určite jeden z fak-
torov, ktorý pomohol kancelárii presvedčiť význam-
né zahraničné kancelárie a priamych zahraničných 
investorov, že dokážeme poskytovať právne služby 
v kvalite, ktorú očakávajú. Kancelária spolupracova-
la s množstvom medzinárodných právnych firiem, 
najmä anglických a amerických, ktoré nemali po-
bočky na Slovensku, s mnohými z nich spolupráca 
pokračuje aj v súčasnosti. Aj vďaka tejto spolupráci 
a tiež vďaka vlastnej rastúcej reputácii sa členovia 
kancelárie podieľali na medzinárodných transakci-
ách a projektoch, vrátane veľkých projektov akvizícií 
na Slovensku.

V rámci poradenstva pri akvizíciách ako komplex-
ných transakcií sa rozvinuli ďalšie oblasti práva, ako 
súťažné právo, právo duševného vlastníctva či ob-
lasť realít, v ktorých kancelária vyniká.

Kancelárii sa už od počiatku fungovania podarilo 
získať dôveru slovenských podnikateľských subjek-
tov, slovenských výrobcov a bánk, ktorým poskytuje 
poradenstvo aj v bežných veciach zmluvnej agendy, 

pracovného práva a riešenia sporov. V súčasnosti 
poskytujeme všeobecné poradenstvo v zmluvných, 
pracovnoprávnych a regulačných veciach pre klien-
tov z oblasti projektovania a výstavby stavieb, výro-
by súčastí automobilov, prenájmu železničných ná-
kladných vozňov, výroby a distribúcie nákladných 
automobilov a osobných automobilov, mliekaren-
stva, správy nehnuteľností, energetiky, veľkoobcho-
du a maloobchodu, bankovníctva, poisťovníctva 
a poskytovania spotrebiteľských úverov.

Oblasť súťažného práva sa stala jednou zo silných 
oblastí našej kancelárie. Zastupovali sme mnoho 
klientov pri oznamovaní koncentrácií, a to aj v prí-
padoch získania kontroly nepriamo na nadnárodnej 
(európskej, celosvetovej) úrovni. V poslednom ob-
dobí sa v rámci súťažného práva zvýšil pomer práce 
súvisiacej s konaniami vo veciach dohôd obmedzu-
júcich hospodársku súťaž a zneužívania dominant-
ného postavenia. Dnes poskytujeme poradenstvo 
pri oznamovaní koncentrácií a komplexné poraden-
stvo v ostatných súťažných veciach, vrátane usku-
točňovania školení top-managementu a obchod-
ných tímov za účelom predchádzania prípadnému 
porušeniu súťažných predpisov, analyzujeme a revi-
dujeme zložité obchodné vzťahy, zmluvy a schémy 
v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, 
priemyselnej výroby, vzťahy medzi výrobcami a veľ-
koobchodníkmi, veľkoobchodníkmi a maloobchod-
níkmi. V týchto veciach tiež úspešne zastupujeme 
klientov pred Protimonopolným úradom Slovenskej 
republiky.
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Právo nehnuteľností súviselo spočiatku najmä s ak-
vizíciami, kedy sme sa podieľali na mnohých veľkých 
projektoch kúpy, výstavby a prestavby nehnuteľností 
pre podnikateľské účely. V súčasnosti ide o nadobud-
nutia pozemkov, získanie práv na výstavbu budov 
a sietí, nájom a prenájom nehnuteľností a riadenie 
zmluvnej agendy pre vzťahy s nájomcami. V tejto ob-
lasti sme poskytovali právne poradenstvo v množ-
stve greenfield a brownfield projektov výstavby pre 
oblasť priemyselnej výroby, logistiky a služieb.

Ďalšou odborne silnou stránkou našej kancelárie sa 
stalo právo duševného vlastníctva, najmä oblasť 
ochranných známok, používaných označení, nekalej 
súťaže a iného porušovania práv duševného vlast-
níctva a práva informačných technológií. Pre viace-
rých klientov sme vytvárali a vyhodnocovali zmluvy 
v oblasti marketingu, reklamy a prieskumu trhu. Dl-
hodobé poradenstvo v oblasti ochranných známok 
poskytujeme napríklad spoločnostiam z celosveto-
vej skupiny výrobcu mliečnych výrobkov. Na pravi-
delnej báze pripravujeme licenčné zmluvy na pred-
mety duševného vlastníctva. Poskytujeme klientom 
aj špecializované poradenstvo v oblasti ochrany 
osobných údajov, vrátane postupov a zmlúv pri me-
dzinárodných presunoch dát.

V oblasti riešenia sporov, v ktorej tradične naša 
kancelária získava výborné hodnotenia, zastupuje-
me klientov v najrôznejších zložitých sporoch. Pravi-
delne zastupujeme veľkých aj malých podnikateľov 
pri mimosúdnom riešení sporov, súdnych zmieroch 
a v súdnych konaniach. Venujeme sa aj trestnopráv-
nym veciam, v tejto oblasti vzrastá podiel analýz 
a vyhodnocovania možnej trestnej činnosti mana-
žérov (white collar crimes). Silné zázemie v oblasti 
riešenia sporov nám pomáha upozorňovať našich 
klientov na riziká ich zmlúv alebo vzťahov už pred-
tým, ako by mohlo dôjsť k sporu a účinne ich zastu-
povať pri ochrane ich práv.

Kancelária tiež poskytuje poradenstvo v oblasti prá-
va ochrany spotrebiteľa, a to tak pri príprave spot-
rebiteľských zmlúv, ako aj pri riešení sporov. Táto 
oblasť práva sa najmä v poslednej dobe dostáva 
výrazne do popredia záujmu súdov a právnej obce 
a prechádza dynamickým vývojom, najmä v pro-
spech spotrebiteľa a logicky v neprospech posky-
tovateľov tovarov a služieb spotrebiteľom. To si vy-
žaduje často premyslenú právnu obranu. V sporoch 

naša kancelária zastupuje tú menej favorizovanú 
stranu – podnikateľov, a to v súdnych konaniach, 
kde ako protistrana a navrhovateľ vystupujú spotre-
bitelia a občianske združenia na ochranu práv spot-
rebiteľov. V týchto súdnych konaniach sme úspešne 
bránili a bránime záujmy klientov a jednu zo základ-
ných zásad súkromného práva - zásadu zmluvnej 
slobody.

Pokračujeme v každodennej snahe o odborný rast 
a vzdelávanie a o čo najlepšie využitie našich skú-
seností v prospech našich klientov. Teší nás, že za 
svoje pôsobenie sme si získali nielen uznanie odbor-
nej obce a našich kolegov, ale aj dôveru mnohých 
klientov, dôkazom čoho je, že naše služby využívajú 
nepretržite už mnoho rokov. Spolupráca s medzi-
národnými kanceláriami nám dáva medzinárodný 
rozmer, zapájame sa do ich komplexných projektov 
a globálnych riešení a analýz. Na druhej strane naša 
nezávislosť a silná prítomnosť na slovenskom trhu 
nám poskytuje možnosť dokonale porozumieť slo-
venskému právnemu prostrediu a potrebám našich 
klientov v slovenských podmienkach a na sloven-
skom trhu.

A napokon, prestíž a dobré meno kancelárie nás za-
väzujú neustále držať a zvyšovať latku našej odbor-
nosti a venovať sa každej práci pre klienta s rovna-
kou pozornosťou a kvalitou.

 

ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o. 
Kýčerského 7
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 52 44 40 19 
e-mail: chplaw@chplaw.sk
www.chplaw.sk
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Deloitte Legal s.r.o.      

Deloitte Legal, s. r. o. je advokátska kancelária 
pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2010 
a je súčasťou siete advokátskych kancelárií 
pridružených k spoločnosti Deloitte Legal. De-
loitte Legal je považovaná za najväčšiu sieť ad-
vokátskych kancelárií v svetovom meradle. Len 
v stredoeurópskom regióne v Deloitte Legal 
pôsobí 150 advokátov, v 17 krajinách a je pre-
pojená s celosvetovou sieťou expertov skupiny 
Deloitte.

V Slovenskej republike má Deloitte Legal 19 spolu-
pracovníkov, t.j. advokátov, koncipientov a odbor-
ných pracovníkov pôsobiacich primárne v jej sídle 
v Bratislave, avšak s možnosťou využiť aj regionálne 
pobočky v Košiciach a Žiline.

Deloitte Legal je advokátskou kanceláriou poskytu-
júcou poradenstvo lokálnym aj zahraničným klien-
tom vrátane veľkých obchodných spoločností, ma-
lých a stredných podnikov a fyzických osôb.

Deloitte Legal ako súčasť skupiny Deloitte úzko spo-
lupracuje tiež s odborníkmi v oblasti daní, účtovníc-
tva, auditu, finančného a podnikového poradenstva, 
čo jej umožňuje poskytovať klientom komplexné 
služby a využiť synergie spolupráce s týmito špecia-
listami a zabezpečiť tým komfort a pridanú hodnotu 
svojim klientom. Deloitte Legal je rovnako súčasťou 
siete Deloitte Legal advokátskych kancelárií pridru-
žených k spoločnosti Deloitte po celom svete a plne 
profituje z možnosti zdieľať medzinárodné skúse-

nosti a znalosti. Kancelária má rozsiahle skúsenosti 
v oblasti spolupráce a koordinácie projektov v rám-
ci siete, predovšetkým v regióne strednej a východ-
nej Európy.

Advokátska kancelária Deloitte Legal poskytuje 
v zásade komplexný rozsah právnych služieb svojim 
klientom v jednotlivých oblastiach práva a to v slo-
venskom, anglickom a tiež nemeckom jazyku pro-
stredníctvom jednotlivých špecialistov.

Deloitte Legal aktívne pôsobí na právnom trhu, 
organizuje rôzne vzdelávacie aktivity pre klientov, 
prispieva do odborných diskusií a má tiež aktívnu 
publikačnú činnosť.

Aj vďaka svojmu expertnému, personálnemu a tech-
nologickému zázemiu je Deloitte Legal vyhľadáva-
ným právnym poradcom primárne na komplexné 
projekty zahrňujúce daňové, obchodné ako aj iné 
„neprávne“ aspekty, a to vrátane M & A, rôznych re-
gulatívnych auditov (napr. v oblasti ochrany osob-
ných údajov) a tiež práva obchodných spoločností.

Okrem už tradičných právnych oblastí ako sú ob-
chodno-právne poradenstvo, fúzie a akvizície, či 
korporátne reštrukturalizácie, Deloitte Legal kla-
die veľký dôraz na inovatívne a špecifické právne 
oblasti, ako sú práve ochrana osobných údajov, 
farmaceutické právo, poradenstvo privátnym in-
dividuálnym klientom v oblasti plánovania ich ná-
stupníctva v podnikoch, či corporate governance 
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a zodpovednosť manažmentu. Novou oblasťou 
detailného záujmu je tiež poskytovanie poraden-
stva v oblasti environmentálneho práva a špecific-
ky v oblasti odpadového hospodárstva a tiež práva 
v oblasti nehnuteľností.

Unikátnym spojením synergií medzi daňovým 
a právnym poradenstvom je aj zatupovanie klientov 
spoločností Deloitte v sporoch týkajúcich sa daňo-
vých otázok a to pred orgánmi finančnej správy ako 
aj súdnymi orgánmi v Slovenskej republike. Tu spo-
ločnosť Deloitte môže demonštrovať rozsiahlu od-
bornú základňu, ktorá umožňuje klientom Deloitte 
ponúknuť komplexné služby, pričom Deloitte Legal 
je veľmi dobre odborne pripravená asistovať klien-
tom v mnohých súdnych sporoch.

FÚZIE A AKVIZÍCIE
Akvizičný tím advokátskej kancelárie Deloitte Legal 
tvoria experti, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s vý-
znamnými a zložitými akvizíciami. Klientom posky-
tujeme podporu a poradenstvo už od počiatočného 
štádia transakcie, teda od návrhu základného kon-
ceptu a štruktúry akvizície, strategického plánova-
nia, cez právny audit, až po rokovania a vypracova-
nie zmluvnej dokumentácie a postakvizičné kroky. 
Spolupráca s expertmi z rôznych oddelení Deloitte 
umožňuje spoločnosti Deloitte Legal poskytovať ši-
roké spektrum integrovaných služieb pokrývajúcich 
všetky aspekty transakcie, a to nie len v Slovenskej 
republike.

Okrem iných M & A projektov, za vlajkové projekty 
zásadného významu spoločnosť Deloitte Legal po-
važuje poskytovanie komplexnej právnej asisten-
cie pri akvizícii obchodných centier Aupark v Žiline 
a Košiciach.

KORPORÁTNE REŠTRUKTURALIZÁCIE
Náš korporátny tím pracoval pre klientov v mnohých 
reštrukturalizáciách a fúziách spoločností, vrátane 
nadnárodných spoločností. Deloitte Legal garantu-
je minimálne finančné a časové náklady, štandar-
dizované požiadavky na predloženie dokumentov 
a efektívny proces analýzy vo fáze právneho auditu 
a prípravy zmluvnej dokumentácie. Toto všetko zni-
žuje čas, ktorý manažment klienta strávi na súvisia-
cich krokoch.

CORPORATE GOVERNANCE A ZODPOVEDNOSŤ 
MANAŽMENTU

V poslednej dobe sa zintenzívnil tlak na dodržiavanie 
pravidiel správy a riadenia spoločností upravujúcich 
nielen fungovanie a kompetencie orgánov spoloč-
ností, ale aj vzťah k veriteľom, akcionárom, audítorom 
a celý rad iných záležitostí. Deloitte Legal poskytuje 
služby pri nastavovaní efektívneho systému pravidiel 
správy a riadenia spoločností a informačných povin-
ností v súlade s najnovšími európskymi trendmi. Na-
šim klientom pomáhame zvyšovať transparentnosť 
a dôveru zo strany klientov, akcionárov, verejnosti 
a štátu prostredníctvom dodržiavania najvyšších štan-
dardov a plnenia všetkých povinností voči príslušným 
úradom.

V otázkach zodpovednosti manažmentu kladieme 
dôraz na súlad s platnou legislatívou a na minima-
lizáciu všetkých potenciálnych rizík pre jednotlivcov 
a v konečnom dôsledku aj pre spoločnosť. Túto tému 
tiež prezentujeme na konferenciách a verejnosti.

NEHNUTEĽNOSTI
Tím Deloitte Legal poskytuje komplexné právne služ-
by v oblasti nehnuteľnostných transakcií a projektov, 
vrátane hĺbkových právnych previerok a súvisiaceho 
financovania či refinancovania. Naše znalosti pokrý-
vajú rôzne aspekty developerských projektov, vrátane 
výstavby, projektového financovania, akvizícií a pre-
dajov, prenájmu priestorov, správy objektov a správy 
majetku. Členovia nášho tímu majú bohaté skúsenos-
ti s komerčným prenájmom a s built-to-suit projekta-
mi (čiže projektami realizovanými podľa špecifických 
požiadaviek klienta).

PRACOVNÉ PRÁVO
Tím Deloitte Legal ponúka široké portfólio služieb 
v oblasti pracovného práva. Služby zahŕňajú najmä 
právne previerky, asistenciu pri nábore alebo vysielaní 
zamestnancov, prípravu a úpravu všetkých typov pra-
covných zmlúv a vnútorných predpisov spoločnosti, 
poradenstvo v oblasti odmeňovania zamestnancov 
a poskytovania benefitov. K ponúkaným službám 
ďalej patrí asistencia pri reštrukturalizácií a organi-
začných zmenách v spoločnostiach a riešenie súvi-
siacich dopadov na jej zamestnancov, poradenstvo 
pri presune zamestnancov na iného zamestnávateľa 
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a pri ukončení pracovného pomeru (vrátane hromad-
ného prepúšťania), rokovanie s odbormi (vrátane ko-
lektívneho vyjednávania) a zastupovanie v súdnych 
sporoch. Experti tímu pre pracovné právo pravidelne 
vystupujú na odborných konferenciách a publikujú 
v médiách.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Advokátska kancelária Deloitte Legal sa považuje za 
lídra na slovenskom trhu v oblasti ochrany osobných 
údajov, a to predovšetkým s ohľadom na rozsiah-
lu skúsenosť v tejto oblasti a jedinečné know-how 
z komplexných projektov realizovaných pre lokálnych 
ako aj medzinárodných klientov. Naše právne služby 
zahŕňajú najmä overenie súladu spracovania osob-
ných údajov s príslušnými právnymi predpismi, práv-
ne a regulatórne poradenstvo v oblasti medzinárod-
ného prenosu osobných údajov a ich zabezpečenia, 
prípravu všetkých dokumentov potrebných na spra-
covanie a uchovanie osobných údajov zamestnancov, 
zákazníkov, resp. dodávateľov, a zastupovanie spoloč-
ností pred Úradom na ochranu osobných údajov.

Za najvýznamnejšie transakcie spoločnosť Deloitte 
Legal považuje komplexné audity a poradenstvo v ob-
lasti ochrany osobných údajov, IT bezpečnosti a súla-
du s novými predpismi EU – GDPR pre banku patriacu 
medzi 3 najväčšie banky v Slovenskej republike ako aj 
lídra telekomunikačných spoločností na Slovensku.

FARMACEUTICKÉ PRÁVO
Máme rozsiahle skúsenosti s komplexným právnym 
poradenstvom pre celú radu zahraničných i tuzem-
ských klientov vo farmaceutickom priemysle. Naše 
služby zahŕňajú komplexný servis od analýzy posta-
venia spoločnosti na trhu, posúdenie organizačnej 
štruktúry, prípravu organizačno-obchodnej reštruk-
turalizácie, poradenstvo v oblasti cenovej regulácie 
vrátane nadväzujúcich zmluvných vzťahov a asisten-
ciu v správnom konaní až po poradenstvo týkajúce 
sa regulácie reklamy, klinických hodnotení a získanie 
potrebných distribučných výrobných oprávnení.

SPRÁVNE KONANIE A SPORY V DAŇOVÝCH 
VECIACH
Deloitte Legal rovnako benefituje z unikátneho spo-
jenia synergií medzi daňovým a právnym poraden-

stvom pri zastupovaní klientov spoločností Deloitte 
v sporoch týkajúcich sa daňových otázok a to pred 
orgánmi finančnej správy ako aj súdnymi orgánmi 
v Slovenskej republike.

Naša prax v oblasti správneho konania zahŕňa roko-
vanie s verejnoprávnymi orgánmi a zabezpečenie sú-
ladu so zákonnými požiadavkami pre bezproblémové 
podnikanie klientov predovšetkým v daňovej oblasti.

Deloitte Legal s.r.o. 
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 58 24 91 11 
e-mail: deloittesk@deloittece.com 
www.deloittelegal.sk
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Dentons Europe CS LLP,  
organizačná zložka 

Dentons je najväčšia medzinárodná advokátska 
kancelária poskytujúca kvalitu a pridanú hodno-
tu právnych služieb klientom zo všetkých kútov 
sveta. V hodnotení rebríčka Acritas Global Elite 
Brand Index patrí medzi lídrov advokátskych 
kancelárií a je víťazom ocenenia BTI Client Ser-
vice 30 Award.

Prestížne obchodné a právnické publikácie uznáva-
jú Dentons hlavne pre jej inovatívny prístup v posky-
tovaní služieb klientom, vrátane založenia Nextlaw 
Labs a Nextlaw Global Referral Network. Polycen-
trický prístup a prvotriedna kvalita tímu Dentons 
nám umožňuje meniť status quo na trhu a efektívne 
presadzovať a chrániť záujmy našich klientov všade 
tam, kde pôsobíme.

BRATISLAVSKÁ KANCELÁRIA DENTONS
Naša kancelária v Bratislave s viac ako dvadsaťroč-
nými skúsenosťami na trhu a silným tímom posky-
tuje vysoko kvalitné a cenovo atraktívne služby, a to 
tak v najnáročnejších cezhraničných transakciách, 
ako aj v menších a bežných domácich záležitos-
tiach. Máme rozsiahlu prax v oblasti bankovníctva 
a financovania (vrátane kapitálových trhov a cen-
ných papierov), nehnuteľností, občianskeho, pra-
covného, obchodného a korporačného práva (fúzie 
a akvizície, reštrukturalizácie podnikov, corporate 
governance, obchodné zmluvy, právo obchodných 
spoločností), life sciences, farmaceutického a súťaž-
ného práva, riešenia sporov (ochrana práv klientov 

v správnych konaniach, sporoch a v mimosúdnych 
urovnaniach sporov), ústavného práva a trestného 
práva (vrátane obhajoby v trestnom konaní a trest-
nej zodpovednosti právnických osôb).

V máji 2017 oznámila advokátska kancelária Den-
tons vymenovanie Petra Kubinu na pozíciu Slovakia 
Managing Partner. Okrem svojej novej úlohy bude aj 
naďalej spolupracovať v oblasti bankovníctva a fi-
nancií a viesť tím pre riešenie sporov v Bratislave.

Peter Kubina komentoval svoje vymenovanie, “Som 
naozaj poctený dôverou, ktorú naša kancelária 
a naši klienti do mňa vložili. Teším sa na spoluprácu 
s európskym vedením rovnako ako aj na spoluprácu 
s mojimi bratislavskými kolegami, aby sme naďa-
lej rozvíjali našu kanceláriu, našu ponuku služieb 
a naše vzťahy s klientmi na slovenskom trhu.”

Dentons taktiež nedávno posilnila svoju bratislav-
skú kanceláriu vymenovaním Stanislavy Valientovej 
do pozície Partnerky ako aj prijatím Patricie Gossá-
nyiovej na pozíciu Counsel, čím výrazne posilnila 
tím pre bankovníctvo a financie.

ČO O NÁS POVEDALI INÍ
EPRAVO.SK: V roku 2016 bola bratislavská kance-
lária Dentons vyhlásená za „Právnickú firmu roka 
2016“ pre oblasť bankovníctva a financovania na 
Slovensku, v súťaži, ktorú spoločne organizuje inter-
netová stránka právnych noviniek EPRAVO.SK a pre-
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stížny slovenský týždenník TREND. Zároveň sme 
boli hodnotení ako „veľmi odporúčaná kancelária“ 
pre oblasť developerských projektov a nehnuteľ-
ností a ako „odporúčaná kancelária“ pre oblasť fúzií 
a akvizícií, reštrukturalizácií a insolvencií, súťažného 
práva a verejného obstarávania.

Chambers Global / Chambers Europe 2017: Dentons 
bola zaradená v kategórii Band 1 v oblasti bankov-
níctva a financovania na Slovensku.

Chambers Europe 2017: Dentons bola zarade-
ná v kategórii Band 1 v oblasti nehnuteľností na 
Slovensku.

Chambers Global / Chambers Europe 2017: Partner 
Peter Kubina bol zaradený v kategórii Band 1 v ob-
lasti bankovníctva a financovania na Slovensku a je 
hodnotený ako "jeden z prvotriednych bankových 
a finančných právnikov" s "vynikajúcou znalosťou 
právneho a obchodného prostredia" a "porozume-
ním pre potreby klientov".

Chambers Global / Chambers Europe 2017: Partner-
ka Stanislava Valientová bola zaradená v kategórii 
Band 3 v oblasti bankovníctva a financovania na 
Slovensku a klienti vyzdvihujú jej "komunikatívny 
a flexibilný" prístup.

Chambers Europe: Partnerka Zuzana Šimeková patrí 
medzi popredných právnikov v oblasti life sciences 
a súťažného práva na Slovensku a je hodnotená ako 
„veľmi skúsený právnik“.

CIJ Awards Slovakia: Bratislavská kancelária Den-
tons bola ocenená ako Právnická firma roka 2011, 
2013 a 2015 v oblasti nehnuteľností na Slovensku.

REFERENČNÉ TRANSAKCIE ROKU 2016

Bankovníctvo a financovanie

Dentons poskytol právne poradenstvo Tatra banke 
(člen skupiny Raiffeisen) o syndikovanej pôžičke 
vo výške 250 miliónov eur na refinancovanie mul-
tifunkčného komplexu Eurovea v Bratislave. Syndi-
kovaný úver poskytla Tatra banka. Medzi ďalšie zú-
častnené banky patrí Komerční banka (člen skupiny 
Société Générale) a Všeobecná úverová banka (člen 
skupiny Intesa Sanpaolo). Komplex Eurovea bol do-

končený v roku 2010 írskym developerom Ballymo-
re Properties. Rozkladá sa na 46,5 ha a predstavuje 
23 000 m² kancelárskych priestorov a 55 000 m² ma-
loobchodného/zábavného priestoru. Ide o najväčší 
úver na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku v roku 
2016.

Dentons poskytol právne poradenstvo Českosloven-
skej obchodnej banke (člen skupiny KBC) o financo-
vaní výstavby kancelárskych budov Panorama Busi-
ness v Bratislave vo výške 49 miliónov eur. Projekt 
bol jednou z najväčších nových kancelárskych bu-
dov na slovenskom trhu v roku 2016.

Nehnuteľností
Dentons poskytol právne poradenstvo pri predaji/
kúpe nehnuteľností SPV Goodman Senec 5 Logistics 
(Slovakia) a SPV Goodman Senec 6 Logistics (Slova-
kia). Naše služby zahŕňali Due Diligence, SPA, ako aj 
podanie a registráciu. V predchádzajúcich rokoch 
Dentons poskytol právne poradenstvo pri predaji/
kúpe nehnuteľností SPV Goodman Senec 3 Logistics 
a 4 Logistics (Slovakia).

Dentons poskytol právne poradenstvo pri financo-
vaní infraštruktúry Macquarie Infrastructure and 
Real Assets (časť skupiny Macquarie Group) o ob-
jeme 45 miliónov eur, ktorú získala spoločnosť HB 
Reavis v Českej republike a na Slovensku. Dentons 
poskytol právne poradenstvo týkajúce sa všetkých 
slovenských a českých aspektov transakcie rovnako 
ako poskytol poradenstvo pri štruktúrovaní tran-
sakcie prostredníctvom Luxemburska. Táto dohoda 
nielenže dokazuje úzku spoluprácu medzi kancelá-
riami Dentons v rámci strednej a východnej Európy, 
ale aj prínos pre klientov z našej nedávnej investície 
do otvorenia kancelárie v Luxemburgu.

Riešenie sporov
Dentons úspešne zastupoval klienta v spore o pre-
pustenie z dôvodu whistleblowingu. Náš klient 
bol prepustený z dôvodu nahlásenia nezákonných 
postupov vedenia Slovenského národného múzea 
v Bojniciach na Slovensku. Bol to jeden z prvých prí-
kladov whistle-blowera, ktorý sa domáhal právnej 
ochrany proti štátnej inštitúcii na Slovensku. Súd 
potvrdil právoplatným rozsudkom, že zamestnanec 
bol nezákonne prepustený.
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Zastupovanie vydavateľstva nezávislého denníka 
v prelomovom a verejne sledovanom prípade súvi-
siacom s činnosťou verejných orgánov s cieľom sank-
cionovať klienta za to, že využil svoje právo na slobo-
du prejavu, v skutočnosti bránime slobodu tlače.

Zastupovanie skupiny 66 poslancov Národnej rady 
Slovenskej republiky v konaní pred Ústavným súdom 
Slovenskej republiky o súlade právneho predpisu 
upravujúceho minimálny dôchodok s Ústavou Slo-
venskej republiky.

Pracovné právo
Od roku 2015 je spoločnosť Dentons výhradným po-
skytovateľom právnych služieb v oblasti pracovného 
práva pre spoločnosť Nike - popredného svetového 
dizajnéra, predajcu a distribútora originálnej atletic-
kej obuvi, oblečenia a príslušenstva - v Českej repub-
like, na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku. Naša pomoc 
zahŕňa okrem iného preskúmanie rôznych pracov-
ných dokumentov a poskytovanie poradenstva 
v rôznych situáciách pracovného práva, poradenstvo 
v otázkach ochrany údajov a zastupovanie v súdnych 
konaniach súvisiacich s pracovným právom.

PARTNERI KANCELÁRIE

Peter Kubina
slovakia managing partner

Zuzana Šimeková
partner

Stanislava Valientová
partner

Marcell Clark
partner

 

Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka 
Business Garden Štefánikova
Štefánikova 15
811 05 Bratislava 
Tel.: +421 2 20 66 01 11 
e-mail: bratislava@dentons.com 
www.dentons.com
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Dvořák Hager & Partners,  
advokátska kancelária, s.r.o.

Advokátska kancelária Dvořák Hager & Part-
ners funguje na Slovensku už 11 rokov. Advoká-
ti našej kancelárie majú za sebou mnoho rokov 
praxe v medzinárodných a popredných českých 
a slovenských právnických kanceláriách a roz-
siahle skúsenosti, najmä v oblasti obchodného 
práva a práva obchodných spoločností, vráta-
ne oblasti fúzií a akvizícií, práva životného pro-
stredia, energetiky a pracovného práva.

Naša kancelária Dvořák Hager & Partners je pra-
videlne odporúčaná medzinárodnou publikáciou 
Legal500 (www.legal500.com) pre oblasť fúzií a ak-
vizícií a práva obchodných spoločností, práva ne-
hnuteľností, pracovného práva a súdnych sporov.

Naša advokátska kancelária je ďalej odporúčaná 
poprednou ratingovou agentúrou vedúcich advo-
kátskych kancelárií Chambers & Partners (www.
chambersandpartners.com) pre oblasť fúzií a akvi-
zícií, korporátneho práva a osobitne odporúčaná 
pre oblasť pracovného práva.

Naša advokátska kancelária je tiež odporúčaná 
publikáciou IFLR1000 (www.iflr1000.com), sprie-
vodcom popredných medzinárodne uznávaných 
advokátskych kancelárií v oblasti finančného práva 
a to v oblasti fúzií a akvizícií, ako aj bankového a fi-
nančného práva a oblasti energie a infraštruktúry.

V súťaži Právnická firma roka 2016 (www.pravnic-
kafirmaroka.sk) získala naša advokátska kancelária 

ocenenie ako odporúčaná advokátska kancelária 
v kategórii pracovné právo.

Naším cieľom je vždy hľadanie individuálneho 
právneho riešenia pre konkrétny problém alebo 
situáciu. Pritom staviame na našich znalostiach, 
skúsenostiach a orientácii na potreby našich klien-
tov. Požiadavky, ktoré kladieme na svoju prácu, sú 
vysoká obsahová a formálna kvalita, rovnako ako 
včasnosť poskytovaných právnych služieb a indivi-
duálny prístup.

Právnici našej kancelárie tvoria vyvážený a efek-
tívny tím. Vďaka tomu môžeme poskytovať vysoko 
kvalitné právne služby za primeraných honoráro-
vých podmienok. Klienti našej advokátskej kance-
lárie sú rovnako české a slovenské, ako aj v Českej 
a Slovenskej republike pôsobiace nadnárodné 
spoločnosti.

Oblasti, na ktoré sa zameriavame

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ, FÚZIE A 
AKVIZÍCIE

 	Komplexná podpora v oblasti korporátneho 
práva

 	Due diligence
 	Štruktúrovanie akvizícií, transakčné poradenstvo 

(M & A)
 	Fúzie, rozdelenia, zmeny právnej formy a iné typy 

premien spoločností
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OBCHODNÉ ZMLUVY, MEDZINÁRODNÝ OBCHOD 
A PREPRAVA

 	Zmluvy o nákupe a predaji
 	Distribučné a licenčné zmluvy
 	Financovanie obchodných transakcií
 	Právna podpora v medzinárodnom obchode
 	Zmluvy o preprave

NEHNUTEĽNOSTI A VÝSTAVBA
 	Transakcie s nehnuteľnosťami (akvizície 

a development)
 	Nájom nehnuteľností a komerčných priestorov
 	Financovanie nehnuteľností vrátane leasingových 

operácií
 	Komplexná právna podpora pri výstavbe
 	Zastupovanie v správnych konaniach v oblasti 

výstavby

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV. GDPR
 	Komplexné audity
 	Implementácia GDPR
 	Poradenstvo ohľadom zmlúv
 	Poradenstvo ohľadom vzťahov so spotrebiteľmi, 

vrátane regulácie e-commerce
 	Zastupovanie na Úrade na ochranu osobných 

údajov

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ, VEREJNÉ ZÁKAZKY, PPP
 	Kontrola fúzií, kartelové právo
 	Nekalá súťaž
 	Zastupovanie v súdnych a správnych konaniach 

v súťažných veciach

ZASTUPOVANIE V SÚDNYCH A ARBITRÁŽNYCH 
KONANIACH
 	Zastupovanie v súdnych a rozhodcovských 

konaniach
 	Vymáhanie pohľadávok

INSOLVENCIA A REŠTRUKTULIZÁCIA
 	Právne poradenstvo pre dlžníkov a veriteľov
 	Zastupovanie v konkurzných konaniach a spo-

roch vyvolaných insolvenciou
 	Uplatňovanie pohľadávok v konkurznom konaní

PRACOVNÉ PRÁVO
 	Príprava pracovných a manažérskych zmlúv
 	Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 	Zastupovanie pri kolektívnom vyjednávaní

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADY
 	Zastupovanie pri povoľovacích konaniach, EIA, 

IPPC
 	Poradenstvo v oblasti ochrany životného 

prostredia
 	Regulácia obalov
 	Odpadové hospodárstvo

ENERGETIKA
 	Poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie
 	Výstavba a financovanie energetických projektov
 	Transakcie v oblasti energetiky
 	Zastupovanie v správnych konaniach pred regu-

lačnými orgánmi
 	Zastupovanie v súdnych sporoch v energetike

REGULÁCIA HAZARDNÝCH HIER
 	Komplexná právna podpora prevádzkovateľov 

hazardných hier
 	Povoľovanie hazardných hier, zastupovanie voči 

orgánom štátnej správy a dozoru
 	Compliance, AML
 	Marketingové súťaže

RODINNÉ FIRMY. NÁSTUPNÍCTVO. FAMILY 
BUSINESS GOVERNANCE
 	Poradenstvo pri procesoch nástupníctva a pre-

dávanie rodinných firiem
 	Family business governance a family governance
 	Štruktúrovanie rodinných holdingov
 	Investície rodinných firiem a ich ochrana
 	Dedičské a nástupnícke plány
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PARTNERI

JUDr. Stanislav Dvořák, PhD., LL.M.
Partner | Praha | Bratislava

Pred založením advokátskej kancelá-
rie Dvořák Hager & Partners pracoval 
Stanislav Dvořák ako právnik v spo-
ločnosti Arthur Andersen a neskôr 
ako advokát v advokátskej kancelárii 

Weinhold Legal, kde poskytoval právne poradenstvo 
mnohým významným českým a medzinárodným 
spoločnostiam. Vo svojej praxi sa sústreďuje na ob-
chodné právo, predovšetkým na M & A a právo ka-
pitálového trhu, konkurzné právo a zastupovanie 
v súdnych konaniach. Stanislav Dvořák ďalej dispo-
nuje bohatými skúsenosťami pri zastupovaní klien-
tov v správnom súdnictve, predovšetkým v daňových 
záležitostiach.

Stanislav Dvořák absolvoval Právnickú fakultu Karlo-
vej Univerzity v Prahe, na ktorej pokračoval aj v post-
graduálnom štúdiu (Ph.D.). Študoval taktiež na Tha-
mes Valley University v Londýne a postgraduálne na 
Univerzite v Hamburgu (LL.M.).

Popri advokátskej činnosti sa venuje aj publikačnej 
a prednáškovej činnosti, napr. pre Úniu podnikových 
právnikov. Je autorom knižnej monografie „Kontrola 
spojování soutěžitelů” (2002). Okrem češtiny hovorí 
plynule po anglicky a nemecky.

Mag. Bernhard Hager, LL.M.
Partner | Praha | Bratislava

Bernhard Hager je zakladajúcim 
partnerom advokátskej kancelárie 
Dvořák Hager & Partners (pôvodne 
NH Hager - Niederhuber Advoká-
ti, s. r. o.). Bernhard Hager je rakúsky 

advokát s oprávnením na výkon činnosti v Českej 
a Slovenskej republike. Vo svojej praxi sa Bernhard 
Hager sústreďuje predovšetkým na poskytovanie 
právneho poradenstva nemecky hovoriacej klientele 
v oblasti obchodného práva, energetiky, infraštruk-
túrnych projektov a stavebného práva.

Bernhard Hager absolvoval Právnickú fakultu Vie-
denskej Univerzity v Rakúsku a predtým ako v roku 

2000 začal vykonávať advokátsku činnosť, pôsobil 
ako univerzitný lektor v Kaynase/Litve. Bernhard Ha-
ger absolvoval v roku 2002 postgraduálny program 
na Londýnskej Univerzite vo Veľkej Británii v oblas-
ti práva hospodárskej súťaže a finančného práva 
(LL.M.).

Popri advokátskej činnosti sa Bernhard Hager ve-
nuje aj publikačnej a prednáškovej činnosti. Je 
spoluautorom knižných monografií „Podpora ob-
noviteľných zdrojov“ (2010), „Poskytovanie služieb 
v Rakúsku" (2011), rovnako aj obsiahleho komen-
tára k slovenskému právu o verejných zákazkách 
z roku 2013. Okrem nemčiny hovorí plynule po an-
glicky a slovensky.

Mgr. Tomáš Procházka
Partner | Praha | Bratislava

Pred začlenením sa do právneho 
tímu advokátskej kancelárie Dvořák 
Hager & Partners v roku 2005 pôso-
bil Tomáš Procházka ako externý 
právny poradca pre nadnárodného 

výrobcu športového vybavenia (MARKER). Tomáš 
Procházka sa zameriava predovšetkým na pracovné 
právo a právo obchodných spoločností a má taktiež 
bohaté skúsenosti v oblasti sporovej agendy. V rám-
ci medzinárodného hodnotenia právnych služieb 
Chambers Europe je Tomáš Procházka odporúčaný 
pre pracovné právo.

Tomáš Procházka absolvoval Právnickú fakultu 
Karlovej Univerzity v Prahe. Právo študoval tiež 
na Univerzite v Limericku v Írsku. Tomáš Procház-
ka je aktívnym členom Výboru pre pracovné právo 
a sociálne záležitosti v rámci Americkej obchodnej 
komory, zakladajúcim členom Czech Employment 
Lawyers Association (CzELA) a členom Kolégia ex-
pertov Asociácie pre rozvoj kolektívneho vyjednáva-
nia. Ministerstvo práce a sociálnych vecí menovalo 
Tomáša Procházku za sprostredkovateľa pre kolek-
tívne pracovnoprávne spory.

Popri advokátskej praxi sa Tomáš aktívne venuje 
prednáškovej činnosti a pravidelne prispieva do 
rôznych odborných časopisov. Okrem češtiny hovo-
rí plynule po anglicky.
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Mgr. Stanislav Servus, LL.M.
Partner | Praha | Bratislava

Pred začatím spolupráce s kancelá-
riou Dvořák Hager & Partners v roku 
2007 pracoval v advokátskej kancelá-
rii Haarmann Hemmelrath a neskôr 
v advokátskej kancelárii Weinhold 

Legal, kde sa venoval najmä poradenstvu pre nemecky 
hovoriacich klientov.

Vo svojej praxi sa Stanislav Servus podieľal na množ-
stve právnych projektov v oblasti reštrukturalizácie, 
korporátnych projektov, M & A, súťažného práva 
a transakcií v oblasti nehnuteľností, vrátane projektov 
z oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Stanislav Ser-
vus je aktívnym členom Asociácie práva hospodárskej 
súťaže. Stanislav Servus absolvoval Právnickú fakultu 
Karlovej Univerzity v Prahe a ďalej postgraduálne štu-
doval na univerzite v Regensburgu v Nemecku (LL.M.).

Popri advokátskej činnosti sa taktiež venuje publikač-
nej a prednáškovej činnosti a to napr. pre Úniu pod-
nikových právnikov. Okrem češtiny hovorí plynule po 
anglicky a nemecky.

Mag. Annamária Tóthová
Partnerka | Bratislava

Annamária Tóthová je advokátka, 
ktorá sa vo svojej praxi zameriava 
predovšetkým na oblasť práva život-
ného prostredia a práva regulujúceho 
infraštruktúrne projekty, práva nakla-

dania s odpadmi a obalmi, stavebného práva a práva 
nehnuteľností, energetického práva a regulovaných 
činností.

Annamária Tóthová spolupracuje s advokátskou 
kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2006. 
Predtým pracovala v medzinárodnej advokátskej kan-
celárii Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte 
GmbH. Annamária Tóthová sa podieľala na početných 
transakciách, pri ktorých poskytovala právne pora-
denstvo významným medzinárodným a slovenským 
spoločnostiam.

Annamária Tóthová absolvovala štúdium na Právnic-
kej fakulte Viedenskej univerzity, na Obchodnej fakulte 

Ekonomickej univerzity vo Viedni a na Obchodnej fa-
kulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem slo-
venského jazyka hovorí plynule po nemecky a anglicky.

Dvořák Hager & Partners,  
advokátska kancelária, s.r.o. 
Cintorínska 3/a
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 32 78 64 11
e-mail: bratislava@dhplegal.com 
www.dhplegal.com



Významné advokátske kancelárie  |  2017  | 105

E

Ernst & Young Law s.r.o.     

Advokátska kancelária Ernst & Young Law, s. r. o. 
pôsobí na slovenskom trhu od roku 2015 a je 
súčasťou medzinárodnej siete právnych kancelárií 
EY, ktorá združuje viac ako 2 000 právnikov vo viac 
ako 75 krajinách a stále rastie.

Ernst & Young Law, s. r. o. poskytuje klientom právne 
služby v širokom spektre právnych odvetví. Na rozdiel 
od tradičných advokátskych kancelárií pristupujeme 
k spolupráci s klientmi odlišne. Naši právnici v tíme 
spolu s ostatnými expertmi EY z daňového, transakč-
ného a podnikového poradenstva a z auditu posky-
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tujú kvalifikované a komplexné poradenstvo podľa 
konkrétnych potrieb svojich klientov tak, aby sme 
preklenuli medzeru medzi ekonomickými a právny-
mi poradcami. Využívajúc celosvetovú sieť poradcov 
EY, poskytujeme multidisciplinárne rady pri strate-
gických obchodných rozhodnutiach klientov.

Disponujeme znalosťami a bohatými skúsenosťami 
nielen z tradičných odvetví práva, ale rozumieme 
čoraz zložitejším daňovým, finančným či regulatór-
nym problémom súčasnej globálnej ekonomiky.

Medzi kľúčové oblasti praxe, v rámci ktorých klien-
tom najčastejšie poskytujeme poradenstvo, patria:

KORPORÁTNE A OBCHODNÉ PRÁVO 
Pomáhame spoločnostiam v rôznych aspektoch ich 
korporátneho života – od založenia a vzniku cez ich 
vývoj a prevádzku až po prípadné zrušenie a likvidá-
ciu a aj napríklad v nasledujúcich oblastiach:

 	právna asistencia pri vyhotovovaní dokumentá-
cie z rozhodovania orgánov spoločností (valného 
zhromaždenia, štatutárneho orgánu alebo dozor-
nej rady)

 	plánovanie a implementačná podpora pri korpo-
rátnych reorganizáciách vrátane zlúčenia, splynu-
tia a rozdelenia spoločností

 	likvidácia obchodných spoločností, konkurzné 
a reštrukturalizačné konania

FÚZIE, AKVIZÍCIE A TRANSAKČNÉ PORADENSTVO 
Pomáhame kupujúcim a predávajúcim vo všetkých 
fázach transakcie – od prípravy ponuky, právne-
ho auditu, vyjednávania zmluvnej dokumentácie 
až po ukončenie transakcie a aj napríklad v týchto 
oblastiach:

 	príprava transakčnej dokumentácie a podpora pri 
rokovaniach

 	poradenské služby jedného kontaktného miesta 
(one stop shop) pri rôznych transakciách vrátane 
auditov, využívajúc odbornosť EY v oblasti finanč-
ného, podnikového a daňového poradenstva

 	komplexné právne analýzy uskutočniteľnosti re-
organizácie podnikania a následná implementá-
cia vybranej alternatívy

PRACOVNÉ PRÁVO 
Poskytujeme pragmatické a podnikateľsky oriento-
vané riešenia tak, aby sme našim klientom pomohli 
v ich každodennom manažmente pracovných síl. 
Naše služby sú zamerané najmä na:

 	právne poradenstvo pri vysielaní zamestnancov 
v rámci nadnárodných skupín spoločností (zo Slo-
venska alebo na Slovensko) a dôsledky možných 
riešení na ich dôchodkové zabezpečenie a daňový 
režim vrátane pôsobenia zahraničných členov ma-
nažmentu v spoločnostiach na Slovensku

 	príprava a negociácia pracovných zmlúv a pora-
denstvo pri ukončovaní pracovných pomerov

 	oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov 
vrátane prípravy a vyjednávania podnikových ko-
lektívnych zmlúv

 	podpora pri automatickom prechode práv a po-
vinností z pracovnoprávnych vzťahov pri korporát-
nych reorganizáciách a fúziách a akvizíciách

 	oblasť výhod a odmien vrátane plánov zamestna-
neckých benefitov a motivačných plánov

PRÁVO V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ 
Pomáhame klientom vo všetkých aspektoch nakla-
dania s nehnuteľnosťami – pri nadobúdaní nehnu-
teľ-ností, prenájme či predaji a aj napríklad pri:

 	developmente nehnuteľností – komplexná pod-
pora od zabezpečenia príslušných povolení, cez 
prípravu dokumentácie potrebnej pri výstavbe až 
po prípravu a uzatváranie nájomných vzťahov, prí-
padne kúpnych zmlúv

 	zastupovaní veriteľov, dlžníkov a investorov v ob-
lasti financovania nehnuteľností

 	právnom audite nehnuteľností

BANKOVNÍCTVO A KAPITÁLOVÉ TRHY
Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach 
bankovníctva, napríklad:

 	príprava a negociácia úverových a zabezpečova-
cích zmlúv

 	príprava alebo revízia interných dokumentov 
banky

 	právne služby v oblasti regulatoriky
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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DIGITÁLNE 
TECHNOLÓGIE

V spolupráci s našimi špecialistami na IT a business 
procesy pomáhame našim klientom v oblasti ochra-
ny osobných údajov a digitálnych technológií, pričom 
naše poradenstvo je zamerané najmä na:

 	komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osob-
ných údajov, vrátane tzv. gap analýz ohľadne spra-
covateľských operácií s osobnými údajmi, identifi-
kácie životného cyklu osobných údajov a prípravy 
príslušnej dokumentácie

 	zastupovanie klientov pred Úradom na ochranu 
osobných údajov

 	komplexné poradenstvo v oblasti e-commerce (vrá-
tane prípravy všeobecných obchodných podmie-
nok) a v oblasti vývoja alebo používania software

 	poradenstvo v súvislosti s implementáciou elek-
tronického a biometrického podpisovania nielen 
zmluvnej dokumentácie spoločnosti

SÚDNE SPORY 
 	zastupovanie klientov v súdnych a správnych kona-

niach (so zameraním na konania týkajúce sa sporov 
v daňovej oblasti)

JUDr. Róbert Kováčik
partner

 

Ernst & Young Law s.r.o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Tel.:  +421 2 33 33 91 11
e-mail:  ey@sk.ey.com
www.ey.com/sk
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G. Lehnert, k.s.       
 

G. Lehnert, k. s. je právnická kancelária, ktorá 
poskytuje komplexné právne služby pre tuzem-
ských a zahraničných klientov, a to najmä vo 
veciach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti. 
Právnická kancelária vznikla začiatkom roka 
1990. Pod označením G. Lehnert pôsobí na trhu 
od roku 1993 a popri Bratislave má vlastnú po-
bočku v Liptovskom Mikuláši.

Vzhľadom na 26 ročné pôsobenie na trhu poskyto-
vania právnych služieb ako aj rozsah, význam a ná-
ročnosť transakcií, pri ktorých právnická kancelária 
G. Lehnert, k. s. poskytovala právny servis svojím 
klientom, sa G. Lehnert radí medzi najskúsenejších 
a najvýznamnejších poskytovateľov právnych slu-
žieb na Slovensku.

Výpočet významných transakcií za účasti práv-
nickej kancelárie G. Lehnert, k. s. možno začať už 
krátko po jej vzniku, kedy G. Lehnert vypracoval pre 
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného 
majetku Slovenskej republiky vzorové stanovy ak-
ciovej spoločnosti, na ktorú sa transformovali prí-
slušné národné a štátne podniky v súvislosti s ich 
privatizáciou ako aj poskytoval pre nadobúdateľov 
akcií komplexné právne poradenstvo pri úspešnej 
privatizácii spoločnosti ST. NICOLAUS, a. s. (najväčší 
producent liehovín na území Slovenskej republiky), 
spoločnosti Stredoslovenské žriedla, a. s. ( jeden 
z najväčších producentov balených minerálnych 
vôd na území Slovenskej republiky, do ktorého por-
tfólia patrí aj minerálna voda Budiš a Fatra) ako aj 

spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske 
Teplice, a. s.

Pre Slovenskú konsolidačnú, a. s. spravovala po 
právnej stránke v rokoch 2001 až 2002 právnická 
kancelária G. Lehnert, k. s. pohľadávky súvisia-
ce s reštrukturalizáciou bánk v celkovej hodnote 
cca 100 mil. eur a následne poskytovala spoločnos-
ti Slovenská konsolidačná, a. s. komplexný právny 
servis pri predaji pohľadávok súvisiacich s reštruk-
turalizáciou bánk v celkovej hodnote cca 20 mil. eur.

Do portfólia významných klientov a významných 
transakcií právnickej kancelárie G. Lehnert, k. s. 
patrí aj poskytovanie právneho poradenstva pred-
stavenstvu Slovenskej poisťovne v súvislosti s prí-
pravou jej privatizácie.

V rokoch 1998 až 2005 poskytovala právnická kance-
lária G. Lehnert, k. s. komplexný právny servis jedné-
mu zo spolumajiteľov TV MARKÍZA v kauze MARKÍZA 
(snaha o násilné prevzatie prvej súkromnej televízie 
na Slovensku).

Právnická kancelária G. Lehnert, k. s. bola súčasťou 
aj druhej významnej reštrukturalizácie po reštruktu-
ralizácii bánk a bankového sektora, a to reštruktura-
lizácie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti 
VERITEĽ, a. s., ktorej poskytovala komplexný právny 
servis pri realizácii oddlženia zdravotníctva vrátane 
prípravy legislatívnych návrhov umožňujúcich tento 
postup.
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Ďalšou významnou kauzou v oblasti zdravotníctva, 
v ktorej právnická kancelária G. Lehnert, k. s. posky-
tovala právny servis skupine poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky, bolo ich zastupovanie 
pred Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veci 
preskúmania súladu ustanovení zákona o zákaze 
zisku zdravotných poisťovní s Ústavou Slovenskej 
republiky.

Pokiaľ ide o významné kauzy posledných rokov 
nemožno nespomenúť zastupovanie spoločnos-
ti AKCENTA CZ v súvislosti s jej činnosťou na trhu 
bezhotovostných devízových operácií, kedy v nie-
ktorých bankách mal klient sťažený prístup k otvá-
raniu bežných účtov, ktoré boli potrebné na usku-
točňovanie jeho činnosti. Ide o kauzu, ktorú riešil aj 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, ktorý 
uložil dotknutým bankám pokutu za účasť na karte-
lovej dohode na trhu bezhotovostných devízových 
operácií, spočívajúcej v koordinovaní postupu pri 
vypovedaní zmlúv o bežných účtoch spoločnosti 
AKCENTA CZ a zároveň v dohode, že s ňou neuzavrú 
nové zmluvy.

Ďalšou významnou kauzou je zastupovanie Mesta 
Pezinok vo viacerých konaniach, v ktorých sa riešia 
otázky významné z pohľadu toho, či nová skládka 
odpadu v Pezinku bude povolená alebo nie, a teda 
či dôjde k zvýšeniu environmentálnej záťaže alebo 
sa podarí presadiť verejný záujem na zachovaní exis-
tujúceho stavu a nerozširovaní skládkovej kapacity.

Nie menej významnou kauzou je zastupovanie spo-
ločnosti VISTA TOWER, a. s. v súdnom spore s Hlav-
ným mestom Slovenskej republiky Bratislavou o ur-
čenie neplatnosti výpovede z nájmu pozemku, pre 
rozpor s dobrými mravmi. Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava vypovedalo klientovi nájomnú 
zmluvu na úzky pás pozemku čím zmarilo investíciu 
za cca 18 mil. eur. Význam tohto sporu okrem vytvo-
renia právneho základu pre uplatňovanie si nároku 
na náhradu škody voči Hlavnému mestu Slovenskej 
republiky Bratislava spočíva aj v tom, že ide o po-
súdenie právnej otázky, ktorá môže mať význam vo 
vzťahu k akýmkoľvek budúcim developerským pro-
jektom, a to, či samospráva môže svojim na prvý po-
hľad právne dovoleným konaním (výpoveď z nájmu 
pozemku bez uvedenia dôvodu je štandardným do-
jednaním v takýchto zmluvách), zmariť projekt, ku 
ktorému dávala viaceré kladné záväzné stanoviská.

Právnická kancelária G. Lehnert, k. s. úspešne za-
stupovala jedného z popredných výrobcov biopalív 
v stredoeurópskom regióne (spoločnosť MERO-
CO, a. s.) v medzinárodnej arbitráži s dodávateľom 
závodu na výrobu bionafty, kde hodnota sporu 
predstavovala cca 3 mil. eur.

Spoločnosť MEROCO, a. s. je spolu so spoločnosťou 
ENVIRAL, a. s., Poľnoservis, a. s., Enagro, a. s., ako aj 
ďalšími spoločnosťami so sídlom v Českej republi-
ke, Maďarsku a Chorvátsku súčasťou Biopalivového 
holdingu, ktorý je popredným výrobcom biopalív 
v Európe (patrí mu cca 7 miesto v rebríčku biopali-
vových spoločností) s ročným obratom cca 540 mil. 
eur. Všetkým spoločnostiam tvoriacim biopalivo-
vý holding so sídlom na Slovensku poskytuje už 
od ich vzniku právnická kancelária G. Lehnert, k. s. 
komplexný právny servis vo všetkých právnych ob-
lastiach, s ktorými tieto spoločnosti pri výkone svo-
jej podnikateľskej činnosti prichádzajú do styku. 
Rovnaký právny servis poskytuje už od ich vzniku 
právnická kancelária G. Lehnert, k. s. aj klientom pô-
sobiacim na trhu z liehovinami (ST. NICOLAUS, a. s., 
ST. NICOLAUS – trade, a. s., Slovenské liehovary 
a likérky, a. s.) ako aj spoločnostiam patriacim do 
Water holdingu (Slovenské pramene a žriedla, a. s., 
Gemerské žriedla, spol. s r. o. ZLATÁ STUDŇA, s. r. o.) 
pôsobiacim na trhu nealko nápojov.

Pokiaľ ide o významné developerské projek-
ty právnická kancelária G. Lehnert, k. s. posky-
tovala a stále poskytuje komplexný právny ser-
vis spoločnosti VILLA RUSTICA, s. r. o., ktorá je 
developerom projektu VILLA RUSTICA ako aj ďalších 
nadväzujúcich projektov v lokalite Bratislava Dú-
bravka Brižite – Sever s celkovou hodnotou investí-
cie cca 35 800 000 eur. Zároveň právnická kancelária 
G. Lehnert, k. s. poskytovala a stále poskytuje práv-
ny servis spoločnosti VAV HOLD, a. s. v súvislosti 
s usporiadaním akcionárskych vzťahov v spoločnos-
ti vlastniacej EUROPA SHOPING CENTER ZVOLEN 
ako aj v súvislosti s vysporiadaním nárokov z ne-
realizovanej investície EUROPA SHOPING CENTER 
Levice v Leviciach. Rovnako právnická kancelária G. 
Lehnert, k. s. poskytovala v roku 2016 a stále posky-
tuje spoločnosti Stercorat Hungary Kft. - organizač-
ná zložka SK komplexné právne poradenstvo pri re-
alizácii podnikateľského zámeru výstavby závodu na 
alternatívne spracovanie kyslých čpavkových plynov 
technológiou SWAATS v hodnote cca 16 000 000 eur 
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a spoločnosti ENVIRAL, a. s. komplexný právny ser-
vis pri realizácii podnikateľského zámeru výstavby 
závodu na výrobu biopalív druhej generácie v hod-
note cca 170 000 000 eur.

Právnická kancelária G. Lehnert, k. s. zastupovala 
klienta spoločnosť SAM - SHIPBUILDING AND MACHI-
NERY, a. s. v spore vzniknutom zo Zmluvy na inžinie-
ring – nákup – výstavbu pre projekt „Steam Cracker 
Unit Reconstruction“ Rekonštrukcia etylénovej jed-
notky v celkovej hodnote cca 31 000 000 eur, v kto-
rom si objednávateľ uplatňuje nároky na zmluvné 
pokuty v celkovej výške 3 162 246,22 eur.

Právnická kancelária G. Lehnert, k. s. poskytuje 
právny servis spoločnosti ADOTEL-HEX, s. r. o. pri 
príprave zmluvnej dokumentácie v súvislosti s do-
dávkami zabezpečovacej techniky na železnici Mol-
davským štátnym železniciam.

Najväčšou transakciou v roku 2016, pri ktorej 
poskytovala právnická kancelária G. Lehnert, k. s. 
právny servis, bolo celosvetové rozšírenie podnika-
teľských aktivít celosvetovo významnej spoločnosti 
podnikajúcej v oblasti výroby a distribúcie liekov 
(spoločnosť Sanofi). V roku 2016 právnická kancelá-
ria G. Lehnert, k. s. poskytovala klientom komplex-
ný právny servis pri akvizíciách viacerých subjektov 
v oblasti poľnohospodárskej výroby a obchodu 
s poľnohospodárskymi komoditami (na strane ku-
pujúcich) v celkovom objeme 51 090 000 eur a pri 
akvizícii spoločnosti pôsobiacej v oblasti lesného 
hospodárstva (na strane predávajúceho) v objeme 
3 010 000 eur.

Väčší počet právnikov pracujúcich v právnickej 
kancelárii G. Lehnert, k. s. umožňuje ich špecializá-
ciu, čím právnická kancelária vytvára predpoklady 
pre podrobné právne posúdenie každého prípadu. 
Právnici právnickej kancelárie v konkrétnej veci buď 
jednotlivo alebo v náročných prípadoch spoloč-
ne poskytujú komplexné služby klientom. V tejto 
súvislosti nám nedá nespomenúť, že dvaja z part-
nerov právnickej kancelárie, a to JUDr. Ján Ondruš 
a JUDr. Ján Sabol boli v minulosti členmi Legislatív-
nej rady vlády Slovenskej republiky.

G. Lehnert, k. s. je zároveň členom medzinárodnej 
organizácie MSI Global Alliance (MSI), ktorá spája 
vyše 250 nezávislých právnických a účtovníckych 

spoločností vo viac ako 100 krajinách sveta. G. 
Lehnert, k. s. má tak možnosť spolupracovať so za-
hraničnými právnickými kanceláriami pôsobiacimi 
v rôznorodých jurisdikciách.

G. Lehnert, k. s. má vybudované vlastné informačné 
oddelenie, ktoré spravuje takmer všetky potrebné 
právne informácie (právne predpisy, rozhodnutia 
súdov, odborná literatúra), a to aj z Českej republiky.

Takto vybudovaný systém dáva predpoklady na pre-
cízne a efektívne poskytovanie právnej pomoci. Za-
chovanie dôvernosti informácií, ktoré klient kance-
lárii poskytne, patrí pritom medzi základné princípy 
práce kancelárie.

G. Lehnert, k. s. sa aktívne zapája aj do aktivít pro 
bono, ktoré slúžia širším spoločenským potrebám 
(napr. ochrana životného prostredia).

 

G. Lehnert, k.s.
Rajská 7 
811 08 Bratislava 
Tel.: +421 2 59 80 04 11 
e-mail: lehnert@lehnert.sk
www.lehnert.sk
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Glatzová & Co., s.r.o.      
 

Advokátska kancelária Glatzová & Co. poskytuje 
svojim klientom právne služby prostredníctvom 
bratislavskej kancelárie od roku 2008. Glatzo-
vá & Co. je pobočkou poprednej českej kancelá-
rie Glatzová & Co., ktorá bola založená v Prahe 
v roku 1994.

Dlhoročné bohaté skúsenosti oboch kancelárií a cel-
kovo 35 právnikov umožňujú poskytovať klientom 
právne služby v kvalite spĺňajúcej tie najvyššie štan-
dardy, a to domácim ako aj zahraničným klientom, zo 
všetkých odvetví obchodu a priemyslu, vo všetkých 
oblastiach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou.

Advokáti z Glatzová & Co. ponúkajú viac ako len 
právne služby, pre svojich klientov hľadajú efektívne 
riešenia situácií a snažia sa nastaviť zmluvné vzťahy 
tak, aby problémom predchádzali. Klienti oceňujú 
osobný prístup jednotlivých advokátov, ich nepretrži-
tú dostupnosť a vysoký profesionálny štandard počas 
dlhodobých projektov ako aj počas výnimočných a ná-
hlych situácií. Advokáti z Glatzová & Co. sú právnikmi 
a súčasne aj obchodnými partnermi, ktorí rozumejú 
špecifikám podnikania svojich klientov.

Renomé advokátskej kancelárie Glatzová & Co. je silné 
aj v zahraničí. Významné zahraničné právnické firmy si 
Glatzová & Co. často vyberajú za účelom spolupráce 
na transakciách na Slovensku a v Česku. Patria me-
dzi nich renomované medzinárodné kancelárie ako 
Slaughter and May, Freshfields Bruckhaus Deringer, 
Hengeler Mueller, De Brau Blackstone Westbroek, 

Kirkland & Ellis, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, 
Skadlen, Ashurst, Jones Day a Latham Watkins. Mnohé 
z nich sú vo svojich krajinách považované za absolútne 
špičky.

Medzi stálych klientov advokátskej kancelárie Glatzo-
vá & Co. na Slovensku patria spoločnosti: Addinol, 
B. Braun, Comparex, Dentsu Aegis, Fuji, IAC Group, 
Internet Mall Slovakia, Itelligence, Loomis, Luxury 
Brand Management, Magna Group, Mazda, Mondi SCP, 
Subway, Tchibo, Vattenfall, Volvo, Východoslovenská 
energetika, YIT a ďalší.

O profesijnom rešpekte zo strany konkurencie svedčia 
aj dlhodobé vysoké hodnotenia kancelárie, ako aj jed-
notlivých advokátov, nezávislými ratingovými publiká-
ciami ako IFLR1000, Legal 500, PLC Which Lawyer, či 
Chambers and Partners.

KĽÚČOVÉ OBLASTI PRAXE
 	Všeobecné obchodno-právne služby
 	Fúzie a akvizície
 	Pracovné právo
 	Auto-Moto
 	Sporová agenda
 	Energetika
 	Nehnuteľnosti
 	Reštrukturalizácia a insolvencia
 	Bankovníctvo a finančníctvo
 	Hospodárska súťaž
 	Duševné vlastníctvo
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VEDENIE GLATZOVÁ & CO.

Jiří Sixta,

partner

Jiří Sixta pôsobí v Glatzová & Co. od roku 2007, od 
roku 2008 ako partner.

Počas svojej 20-ročnej advokátskej praxe získal roz-
siahle skúsenosti v oblasti financií, ochrany duševné-
ho vlastníctva a pracovného práva, avšak zameriava 
sa najmä na fúzie & akvizície, kde je podľa IFLR1000, 
Legal500, či Chambers Europe, dlhodobo radený me-
dzi odporúčaných právnikov v tejto oblasti.

Špecializuje sa aj na všeobecné obchodnoprávne 
služby, kde sa venuje právu spoločností (od založe-
nia, organizácie valných zhromaždení a zastupovania 
akcionárov, cez zvyšovanie a znižovanie základného 
imania, až po likvidácie, či prípravu korporátnej do-
kumentácie), zastupovaniu klientov pred orgánmi 
verejnej moci, poskytovaniu poradenstva v oblasti 
obchodného práva (vrátane poradenstva ohľadom 
obchodnoprávnych a pracovných zmlúv), ako aj koor-
dinácii poskytovania právnych služieb pre nadnárod-
né spoločnosti v rôznych európskych krajinách.

Medzi jeho klientov patria globálne spoločnosti, 
priemyselní lídri, ako aj start-upy. Stará sa o firemné 
aktivity Glatzová & Co. na Slovensku a je členom Slo-
venskej, Českej a Medzinárodnej advokátskej komory.

Veronika Pázmányová,
vedúca advokátka/vedúca slovenskej pobočky

Veronika Pázmányová vedie slovenskú pobočku 
Glatzová & Co.

Vo svojej praxi sa zameriava na všeobecné obchodné 
právo vrátane fúzií a akvizícií, kde sa podieľala na via-
cerých známych fúziách a akvizíciách na Slovensku za 
posledné roky, predajoch podnikov a cezhraničných 
transakciách. Venuje sa aj oblasti pracovného práva, 
kde sa zameriava na nastavenie vzťahov so zamest-
nancami, so špecializáciou na ich reguláciu ako napr. 
monitorovanie zamestnancov, ochranu osobných 
údajov a problematiku diskriminácie, ako aj na spo-
rovú agendu, vrátane zastupovania klientov pred sú-
dmi, rozhodcovskými súdmi a orgánmi verejnej moci, 

prípravy stratégie v priebehu súdneho konania, ako aj 
vyjednávania dohôd mimosúdnou cestou.

Medzi jej klientov patria významné slovenské a medzi-
národné spoločnosti, od poskytovateľov energetiky 
cez výrobcov nápojov, až po developerov, ministers-
tvá a klientov z oblasti automobilového priemyslu.

Je členkou Slovenskej advokátskej komory a je au-
torkou a spoluautorkou mnohých odborných článkov 
a príspevkov doma aj v zahraničí.

VYBRANÉ PUBLIKOVATEĽNÉ TRANSAKCIE
Glatzová & Co. dlhodobo poskytuje právne poraden-
stvo spoločnostiam v skupine Mazda. V roku 2016 
práca zahŕňala aj prípravu rôznorodej korporátnej 
a zmluvnej dokumentácie, ako napríklad nové díler-
ské a servisné zmluvy, poradenstvo v pracovno-práv-
nych otázkach a v súvislosti s ochranou a spracúva-
ním osobných údajov, zastupovanie klienta v spore 
s bývalým obchodným partnerom, ako aj odborné 
školenia pre dílerov a autorizovaných opravcov spo-
ločnosti. Skupinu Mazda Glatzová & Co. úspešne za-
stupovala pred Protimonopolným úradom v správ-
nom konaní týkajúcom sa potenciálneho porušenia 
pravidiel hospodárskej súťaže. V tomto bezprecedent-
nom prípade advokátska kancelária Glatzová & Co. 
úspešne dosiahla ukončenie konania bez uloženia 
hroziacej pokuty.

Jedným z nových klientov Glatzová & Co. je od roku 
2016 aj prestížna nadnárodná stavebná a developer-
ská spoločnosť. Okrem úspešných negociácií 7-roč-
ného sporu klienta, ktorý advokáti Glatzová & Co. 
po prevzatí úspešne ukončili zmierom, poskytované 
právne poradenstvo zahŕňalo aj poradenstvo v otáz-
kach regulácie, poradenstvo týkajúce sa plánovaných 
asanačných prác, analýzu súvisiacu s kategorizáciou 
bytových jednotiek a ich vplyv na katastrálne konanie, 
ako aj prípravu zmien všeobecných obchodných pod-
mienok spoločnosti, či prípravu komplexnej zmluvnej 
dokumentácie v súvislosti s plánovanými developer-
skými projektmi klienta.

V roku 2016 Glatzová & Co. taktiež zastupovala medzi-
národnú spoločnosť TFS Europe Limited v súvislosti 
s investovaním, resp. rozšírením poskytovaného fi-
nancovania obchodnému partnerovi, spoločnosti pô-
sobiacej na Slovensku v oblasti výroby. Úlohou práv-
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nikov Glatzová & Co. bolo posúdiť existujúci zmluvný 
vzťah spoločností a odporučiť klientovi vhodný postup 
pri realizácii financovania svojich zámerov. Právne po-
radenstvo zahŕňalo aj komplexné posúdenie prípadu 
z podnikateľského ako aj právneho hľadiska, prípravu 
dokumentácie v súvislosti s niekoľkomiliónovou pri-
hláškou pohľadávok do reštrukturalizačného konania 
a následné úspešné negociácie so správcom o uzna-
nie a registráciu pohľadávok do reštrukturalizačného 
konania v plnom rozsahu.

Právne poradenstvo významnej európskej skupi-
ne podnikajúcej najmä vo výrobe pánskych košieľ, 
dámskych blúzok a doplnkov, v súvislosti so zamýš-
ľaným predajom akcií. Práca zahŕňala prípravu Due 
Dilligence reportu pre dcérsku spoločnosť na Slo-
vensku a asistenciu s otázkami a možnými riskami 
vyplývajúcimi z transakcie. V roku 2016 sme klientovi 
asistovali aj s refinancovaním skupiny vo výške úveru 
33 mil. eur a simultánnom zabezpečení úverového 
plnenia dcérskou spoločnosťou na Slovensku. Práca 
zahŕňala aj analýzu korporátnej dokumentácie skupi-
ny, posúdenie rôznych legislatívnych obmedzení na 
Slovensku, ako aj prípravu kompletnej transakčnej 
dokumentácie.

Všeobecné právne poradenstvo spoločnosti Výcho-
doslovenská energetika, ktorá je dominantným do-
dávateľom elektriny na území východného Slovenska, 
v oblasti pracovného práva. Práca zahŕňala posúdenie 
podmienok prideľovania zamestnancov, agentúrneho 
zamestnávania, konkurenčných doložiek, vymedze-
nie resp. obmedzenie pracovnej činnosti vedúcich za-
mestnancov a poradenstvo týkajúce sa kolektívneho 
vyjednávania v súvislosti so štrajkom zamestnancov.

Medzi stálych klientov advokátskej kancelárie Glatzo-
vá & Co. patrí aj spoločnosť itelligence Slovakia, s. r. o. 
Práca v minulom roku zahŕňala, okrem iného, aj 
všeobecné právne a pracovno-právne poradenstvo, 
prípravu korporátnej dokumentácie pri zmenách 
v spoločnosti, prípravu či posúdenie špecializovaných 
zmlúv s obchodnými partnermi a dodávateľmi, ako aj 
priebežné právne poradenstvo týkajúce sa sporovej 
agendy ako aj insolvencie.

 

Glatzová & Co., s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 25
811 02 Bratislava 
Tel.: +421 2 32 33 53 33
e-mail: office.sk@glatzova.com
www.glatzova.com
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Hamala Kluch Víglaský s.r.o.     

HAMALA KLUCH VÍGLASKÝ, s. r. o. je nezávislou 
slovenskou právnou firmou. Poskytujeme 
právne a konzultačné služby slovenským ako aj 
zahraničným klientom vo všetkých podstatných 
oblastiach moderného obchodného práva, 
v Slovenskej republike ako aj v zahraničí. Naši 
právnici sú známi pre odborné právne znalosti, 
ústretový prístup ku klientovi a znalosť 
slovenského obchodného prostredia.

Naši právnici majú značné skúsenosti z predchá-
dzajúcich vysokých pozícií vo vedúcich slovenských 
a amerických právnych firmách. Spájame lokálne 
znalosti s medzinárodnými skúsenosťami za úče-
lom poskytovania úplného a koordinovaného po-
radenstva prispôsobeného potrebám klienta. Prijali 
sme obchodne orientovaný a proaktívny prístup za 
účelom efektívneho a úspešného riadenia transak-
cií a neustále vynakladáme maximálne úsilie, aby 
sme poskytovali najlepší právny servis za primera-
nú odmenu.

Naši právnici sú, počas profesionálnej kariéry ne-
ustále hodnotení medzinárodnými spoločnosťami 
zaoberajúcimi sa ratingom právnych firiem, ako 
jedni z najlepších slovenských právnikov odporú-
čaných takmer vo všetkých podstatných oblastiach 
práva, vrátane bankových a finančných transakcií, 
výstavby a nehnuteľností, energetiky, kúpy a preda-
jov podnikov, obchodného a korporátneho práva, 
kapitálového trhu a projektov na zelenej lúke.

CHAMBERS GLOBAL 2016 CITÁCIE
 	…vysoko skúsený tím so špecifickou znalosťou 

daňových otázok. Spojenie s medzinárodnými 
firmami umožňuje tímu manažovať komplexné 
medzinárodné transakcie, popri poskytovaní 
komplexných právnych služieb lokálnym 
klientom…

 	…tím poskytuje extrémne vysokú úroveň služieb, 
s výbornými komunikačnými schopnosťami 
v anglickom a nemeckom jazyku…

 	…tím má vysokú úroveň integrity; ja osobne 
oceňujem formálnu aj neformálnu stránku 
poradenstva, ktorú od neho dostávame…

 	…vysoko oceňovaní pre ich medzinárodné 
schopnosti a skúsenosti, tím využíva skúsenosti 
najmä v oblastiach nehnuteľností a bankového 
financovania za účelom uceleného poskytovania 
služieb pre klientov. Poskytuje poradenstvo 
zahraničným ako aj lokálnym klientom…

 	…ponúka špecificky zamerané schopnosti 
v projektovom financovaní, najmä v oblasti 
energetiky a rezidenčných projektoch. Osobitné 
skúsenosti poskytujú v oblasti predaja 
spoločností a podnikov, akvizíciách ako aj joint 
ventures štruktúrach. Nedávno pracovali najmä 
na obchodných a nájomných zmluvách… 

 	…široko viditeľní pre ich skúsenosti v zastupovaní 
klientov pri obnoviteľných zdrojoch energie ako 
aj skúsenosti s klientmi v oblastiach elektrickej 
energie, ropy a plynu…
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Podporujeme taktiež obchodné vzťahy s klientmi, 
s dôrazom na schopnosť byť k dispozícii, priamu 
a efektívnu komunikáciu a schopnosť včas 
klientom odpovedať na ich potreby. Veríme, že 
takýmto spôsobom budujeme dlhotrvajúci vzťah 
dôvery a individuálny prístup ku všetkým našim 
klientom.

DAŇOVÉ SLUŽBY
Sme si vedomí, že značná časť našich právnych 
služieb je zvyčajne spojená s daňovými aspektmi 
jednotlivých otázok resp. celej transakcie. Úzka 
spolupráca s najlepšími daňovými poradcami na 
slovenskom trhu nám umožňuje poskytovať našim 
klientom najvyššiu úroveň profesionálneho právneho 
poradenstva v daňových otázkach.

ZABEZPEČENIE KVALITY
Ako prvá slovenská právna firma sme boli ocenení 
ISO 9001 Quality Management certifikátom od 
prestížnej certifikačnej spoločnosti TÜV Süd pre 
oblasť transakčného právneho poradenstva.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Naša firma udržuje intenzívnu medzinárodnú 
spoluprácu s prominentnými právnymi firmami v celej 
Európe ako aj v USA prostredníctvom siete právnych 
firiem LEGUS. Právne firmy z tejto siete poskytujú 
poradenstvo malým ako aj veľkým spoločnostiam, 
neziskovým organizáciám, profesionálom ako aj 
fyzickým osobám.

Niektoré z najväčších svetových firiem využívajú 
právne firmy siete LEGUS: Microsoft, Banco Santander, 
Citibank, Johnson & Johnson, Lloyds Bank, Chevron, 
DuPont, Rolex, Volkswagen, Merrill Lynch, Exxon 
Mobil, Arcelor Mittal, Avon, Weyerhauser, Bausch + 
Lomb, Nike, Pfizer, Ford Motor Co., JP Morgan, Chase 
a Morgan Stanley.

PARTNERI KANCELÁRIE
Roman Hamala má viac ako 20 ročnú prax 
v oblasti nehnuteľností, bankovníctva, PPP 
projektov, nadobúdania a predaja podnikov, 
investičných projektov zahraničných subjektov ako aj 
v privatizačných projektoch.

Roman Hamala bol ohodnotený ako Top tier lawyer 
v Slovenskej republike medzinárodnou rankingovou 
organizáciou Chambers Global a Chambers Europe za 
rok 2015 a opísaný, okrem iného, aj nasledovne:

“…poskytuje veľmi detailné poradenstvo a myslí výraz-
ne inovatívne…”

“…ide do detailov vo všetkom; mám skutočne pocit, že 
zastupuje mňa a moje potreby…”

Martin Kluch je zakladajúcim partnerom. Má roz-
siahle skúsenosti v oblastiach nadobúdania a predaja 
podnikov, energetike, nehnuteľností a projektov na 
zelenej lúke.

Martin Kluch bol ohodnotený ako Top tier lawyer 
v Slovenskej republike medzinárodnou rankingovou 
organizáciou Chambers Global a Chambers Europe za 
rok 2015 a opísaný, okrem iného, aj nasledovne:

“…vždy sa viete spoľahnúť na jeho názor, keďže je krea-
tívny a vie predvídať budúce problémy…”

“…Martin Kluch má výnimočné skúsenosti v oblasti 
energetiky a distribučných sietí…”

Peter Víglaský je zakladajúcim partnerom. Má roz-
siahle skúsenosti v oblastiach bankovníctva a financií, 
nadobúdania a predaja podnikov, private equity, PPP 
projektov, nehnuteľností a projektov na zelenej lúke.

Peter Víglaský bol ohodnotený ako Band 1 lawyer 
v Slovenskej republike medzinárodnou rankingovou 
organizáciou Chambers Global a Chambers Europe za 
rok 2015 a opísaný, okrem iného, aj nasledovne:

“…má veľmi strategické myslenie a prichádza s kreatív-
nymi myšlienkami a riešeniami…”

“…využíva skúsenosti v oblasti bankovníctva a financií 
na asistenciu klientom pri komplexných akvizíciách…”

Lukáš Michálik je partnerom. Do firmy vstúpil v roku 
2006. Po ukončení právnej praxe získal LL.M. titul a Bu-
siness Law Certificate na prestížnej University of Ca-
lifornia, Berkeley. Poskytoval okrem iného poraden-
stvo vláde Slovenskej republiky v oblasti európskeho 
práva, kde získal významné skúsenosti z verejného 
sektora.
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Lukáš Michálik bol ohodnotený medzinárodnou ran-
kingovou organizáciou Chambers Global a Chambers 
Europe ako Leading  Individual v Slovenskej republike 
za rok 2015:

“…neobvykle rýchly reakčný čas a významné skúsenos-
ti v medzinárodných transakciách…“

REFERENČNÉ TRANSAKCIE

Bankovníctvo a financie

 	EUR 377,000,000 syndikované projektové finan-
covanie aranžované bankami CRÉDIT AGRICOLE, 
ČSOB, UNICREDIT BANK AUSTRIA AG and SUMITO-
MO MITSUI BANK, na financovanie výstavby PPP 
projektu D4R7 – obchvat Bratislavy

 	EUR 196,000,000 syndikované financovanie aranžo-
vané bankami HSBC Bank, ING Bank a Slovenská 
sporiteľňa, na financovanie kúpy väčšiny železnič-
ných vagónov, prevádzkovaných štátom vlastne-
nou železničnou spoločnosťou

 	EUR 185,000,000 syndikované financovanie aranžo-
vané UNICREDIT BANK AUSTRIA AG a DEXIA BANKA 
SLOVENSKO na refinancovanie existujúceho finanč-
ného zadlženia hlavného slovenského výrobcu 
elektriny a tepla

Obchodné právo / M&A
 	Nadobudnutie spoločnosti Cargo Wagon, a. s., 

spolu s veľkým železničným vozňovým parkom, od 
štátom vlastnenej spoločnosti ZSSK Cargo zahra-
ničným kupujúcim

 	Komplexné korporátne a M & A právne poraden-
stvo pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., vrá-
tane dennodennej agendy akcionárov, korporátnej 
agendy a riešenia sporov

 	Predaj štátom vlastnených akcií v spoločnosti Slo-
vak Telekom, a. s. (dvojúrovňový predaj pozostá-
vajúci z prvej verejnej ponuky akcií (IPO)/Priameho 
predaja akcií)

Právo nehnuteľností & stavebné právo
 	Zastupovanie Johnson Controls pri reorganizácií 

nájomných vzťahov, ktoré pozostávalo z vypoveda-
nia niekoľkých nájomných zmlúv v rôznych budo-
vách v Bratislave a vyjednávania kompletne novej 
nájomnej zmluvy na budovu „na mieru“ pre nové 

ústredie v poprednej časti Bratislavy (ľavý breh rie-
ky Dunaj)

 	Zastupovanie AVESTUS Real Estate v ich 
115.000.000 eur projekte „III Veže” pozostávajú-
ceho z výstavby viac ako 650 bytov a nebytových 
priestorov v širšom centre Bratislavy, a to v spo-
ločnom podniku s lokálnym developerom Cresco 
Group, a. s.

 	Zastupovanie Quinlan Private and Cresco 
Group, a. s. v rozvíjaní projektu v hodnote niekoľko 
sto miliónov eur nazývaného “South City” pozo-
stávajúceho zo zvažovanej výstavby novej obytnej 
oblasti v Bratislave – Petržalka a to na pozemkoch 
s celkovou rozlohou viac ako 820.000 m2

Energetické právo, infraštruktúra & preprava
 	Nadobudnutie spoločnosti Cargo Wagon, a. s., 

spolu s veľkým železničným vozňovým parkom od 
štátom vlastnenej spoločnosti ZSSK Cargo zahra-
ničným kupujúcim – prvá transakcia svojho druhu 
týkajúca sa predaja a spätného nájmu pre európ-
sku štátnu železničnú spoločnosť

 	Zastupovanie spoločnosti Slovenské elektrár-
ne, a. s. v spojitosti s výrobou a predajom elektriny 
ako aj s výstavbou jadrovej elektrárne Mochovce 
a likvidáciou jadrových zariadení

 	Vytvorenie strategického spoločného podniku za-
meraného na prekládku tovaru medzi spoločnos-
ťou BUDAMAR LOGISTICS, a. s. ( jednou z najväčších 
logistických spoločností na Slovensku) a spoloč-
nosťou Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., 
za účelom vybudovania centra prekládky tovaru zo 
železničných vagónov, za použitia najmodernejšej 
technológie na manipuláciu a rozmrazovanie v re-
gióne Čierna nad Tisou, kde je umiestnený najväčší 
slovenský železničný uzol

Pracovné právo
 	Právne poradenstvo ohľadom dennodenných zále-

žitostí všetkým slovenským JOHNSON CONTROLS 
právnym entitám, osobitne ohľadom pracovných 
zmlúv, programov zamestnaneckých výhod, ukon-
čení pracovných zmlúv, odborov, bezpečnosti pri 
práci, chorôb z povolania, atď.

 	Právne poradenstvo ohľadom dennodenných zá-
ležitostí pre spoločnosť Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a. s. a jej dcérske spoločnosti BIONER-
GY, a. s. a Infra Services, a. s.
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 	Právne poradenstvo ohľadom dennodenných zále-
žitostí hlavnej švédskej módnej značky LINDEX, po-
kiaľ ide o všetky oblasti pracovného práva, predo-
všetkým s ohľadom na pracovné zmluvy, programy 
zamestnaneckých výhod a ukončovanie pracov-
ných zmlúv v LINDEX právnych entitách, pôsobia-
cich na Slovensku a v Českej republike

Reštrukturalizácia & insolvencia
 	Komplexná korporátna reštrukturalizácia divízie 

“Building Efficiency” spoločnosti Johnson Controls 
v CEE regióne, vrátane, okrem iného, nadobudnu-
tia obchodných podielov, predaja podniku a dvoch 
zlúčení

 	Právne služby konateľovi spoločnosti Medina 
Tours, s. r. o. ( jedna z najväčších slovenských ces-
tovných agentúr) súvisiace s riadeným konkurzom 
iniciovaným dlžníkom

 	Zastupovanie Tatra banky, a. s., ako agenta v syn-
dikovanom financovaní konajúceho za klub bánk, 
v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach 
iniciovaných proti spoločnosti Nylstar Slova-
kia, a. s., najväčšiemu výrobcovi polyamidu na 
Slovensku

Dispute Resolution
 	Právne poradenstvo TRICORP Development v spo-

re s hlavným dodávateľom jedného z najväčších 
projektov obytných domov na Slovensku

 	Právne poradenstvo Fondu národného majetku 
v mimosúdnom vysporiadaní určitého sporu

 	Právne poradenstvo spoločnosti Slovenské elek-
trárne, a. s. v rôznych mimosúdnych sporoch

 

Hamala Kluch Víglaský s.r.o. 
Poštová 3
811 06 Bratislava 
Tel.: +421 2 54 41 01 60
e-mail: office@hkv.sk
www.hkv.sk
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Havel, Holásek & Partners s.r.o., 
advokátska kancelária

Havel, Holásek & Partners s kanceláriami 
v Prahe, Brne, Ostrave a Bratislave je s tímom 
viac ako 180 právnikov, 100 advokátov a viac 
ako 500 spolupracovníkov, vrátane 130 zamest-
nancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash 
Collectors, najväčšou česko-slovenskou nezá-
vislou právnickou firmou v strednej Európe. Po-
skytujeme komplexné právne služby najvyššej 
úrovne vo všetkých oblastiach právnej špeciali-
zácie a pre klientov podnikajúcich vo všetkých 
podnikateľských oblastiach v Českej republike 
a na Slovensku.

NAŠI KLIENTI
Medzi našich klientov patria najmä veľké 
medzinárodné spoločnosti, najvýznamnejšie české 
a slovenské spoločnosti, vrátane strategických 
štátnych podnikov a orgánov verejnej správy, 
ale aj stredné podniky, individuálni podnikatelia 
a investori. Je medzi nimi aj cca 70 z 500 najväčších 
svetových spoločností podľa publikácie Fortune 500 
a takmer 50 spoločností zaradených do rebríčka 
najväčších českých spoločností Czech Top 100. 
Kancelária má v súčasnej dobe viac ako 1 000 
klientov.

SLOVENSKÁ KANCELÁRIA
Bratislavská kancelária je hlavným kontaktným 
miestom nielen pre klientov zo Slovenska, ale aj 
pre českých a zahraničných klientov podnikajúcich 

v Slovenskej republike. Kancelária svojim 
klientom dlhodobo poskytuje komplexné právne 
poradenstvo vo všetkých štandardných právnych 
oblastiach súvisiacich s ich podnikateľskou 
činnosťou. V súčasnosti slovenský právny tím tvorí 
cca 30 právnikov, čo z kancelárie robí jednu z troch 
najväčších advokátskych kancelárií v Slovenskej 
republike, ktorá poskytuje služby približne 180 
stálym klientom.

MEDZINÁRODNÝ DOSAH
Máme najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu 
dostupnú pre české a slovenské advokátske 
kancelárie. Poskytujeme právne poradenstvo v 12 
svetových jazykoch vo viac ako 60 krajinách sveta. 
Až 70 % našich prípadov obsahuje medzinárodný 
prvok. Úzko spolupracujeme s poprednými 
medzinárodnými právnickými firmami v Európe, 
Ázii, Severnej Amerike, Afrike i Austrálii. Naši klienti 
majú vďaka tomu prístup k medzinárodným aj 
lokálnym znalostiam a odbornosti prostredníctvom 
viac ako 30 tisíc právnikov v približne 160 krajinách 
sveta.

NADŠTANDARDNÉ JAZYKOVÉ VYBAVENIE
Právne služby poskytujeme v českom, slovenskom, 
anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, 
španielskom, portugalskom, ruskom, poľskom, 
maďarskom a ukrajinskom jazyku.
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OCENENIA NAŠEJ KANCELÁRIE
Sme najúspešnejšou a najkomplexnejšou kancelá-
riou v Českej republike aj na Slovensku podľa celkové-
ho súčtu všetkých nominácií a titulov v rámci doteraj-
ších ročníkov súťaže Právnická firma roka. Kancelária 
získala už druhýkrát po sebe ocenenie Právnická firma 
roka za najlepšie klientske služby (2015–2016) a je dr-
žiteľom ceny Právnická firma roka pre domácu kance-
láriu (2015).

Najlepšou právnickou firmou v Českej republike bola 
kancelária opakovane vyhlásená medzinárodnou ra-
tingovou agentúrou Who’s Who Legal Awards - celkom 
šesťkrát za posledných sedem rokov.

Kancelária Havel, Holásek & Partners takisto získa-
la globálne klientske prvenstvo. Vďaka prestížnemu 
oceneniu Client Choice Awards vyhlasovanému agen-
túrou International Law Office je klientmi najlepšie 
hodnotenou firmou v Českej republike.

V oblasti fúzií a akvizícií je Havel, Holásek & Partners 
najlepšou právnickou firmou v Českej republike a na 
Slovensku vďaka globálnemu oceneniu Corpora-
te INTL (2016). V Českej republike drží od roku 2009 
prvenstvo v počte realizovaných transakcií, podľa 
medzinárodných agentúr Mergermarket a EMIS De-
alWatch. Na Slovensku získala za fúzie a akvizície oce-
nenie Právnická firma roka (2015) a päťkrát po sebe 
tiež prestížnu globálnu cenu M & A Today Awards 
(2013–2017).

NAŠA VÍZIA
Našou víziou je byť vedúcou česko-slovenskou práv-
nickou firmou, trvale poskytujúcou služby zodpo-
vedajúce najvyšším medzinárodným štandardom 
právnickej profesie. Naším cieľom je v súlade s týmto 
prístupom k poskytovaniu právnych služieb, ďalej 
posilňovať nadštandardné vzťahy s klientmi a ob-
chodnými partnermi kancelárie, ktoré im umožnia 
maximalizovať efekt našich právnych služieb pre ich 
podnikateľské či iné zámery. Usilujeme sa o vytvore-
nie skutočného, obojstranne výhodného, obchodné-
ho partnerstva s klientmi.

NÁŠ PRÍSTUP
Sme komerčne orientovaná právnická firma s aktív-
nym prístupom a kvalitným tímom právnikov, pre kto-

rú sú nadštandardná starostlivosť o klienta a mimo-
riadna časová flexibilita najvyššími prioritami. Máme 
individuálny a osobný prístup ku každému klientovi 
a k riešeniu jeho záležitostí. Usilujeme sa o poskytova-
nie služieb s vysokou pridanou hodnotou, stopercent-
ne spĺňajúcich či prekračujúcich očakávania klientov 
a o budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi. Kance-
lária je klientmi vyhľadávaná pre schopnosť poskyto-
vať komplexné právne služby, strategické uvažovanie, 
vysokú úroveň pracovného nasadenia, schopnosť 
úspešného uzatvorenia transakcií a presadzovanie 
záujmov klienta v podnikateľskej praxi.

NAJVÝZNAMNEJŠIE VYBRANÉ TRANSAKCIE
IKEA Centres / Pradera: lokálne poradenstvo spoloč-
nosti IKEA Centres pri predaji vybraných nákupných 
parkov v Európe realitnému fondu Pradera European 
Retail Parks SCSp

Železiarne Podbrezová / Žďas: právne poradenstvo 
slovenskej spoločnosti Železiarne Podbrezová pri pre-
daji 100% akcií strojárskej a metalurgickej spoločnosti 
ŽĎAS a jej dcérskych spoločností TS Plzeň a ŽĎAS SGS 
GmbH čínskej spoločnosti CEFC

PressMedia / Grafobal Group: právne poradenstvo 
spoločnosti PressMedia pri nákupe 70% podielu 
v spoločnosti Valmont, ktorá pod značkou Tabak Val-
mont prevádzkuje v Českej republike sieť s viac ako 
100 exkluzívnymi maloobchodnými predajňami tlače, 
tabakového tovaru a značkového alkoholu

Sekyra Group: právne poradenstvo pri vytvorení spo-
ločného podniku medzi spoločnosťou Sekyra Group 
a skupinou zahraničných investorov pre developerské 
projekty Rohan a Smíchov v Prahe

 

Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava
Slovenská republika
Tel.:  +421 2 32 11 39 00
E-mail: office@havelholasek.sk
www.havelholasek.sk



Významné advokátske kancelárie  |  2017  | 123

H

Hillbridges, s.r.o.       

Hillbridges je dynamický tím mladých profe-
sionálov s medzinárodnými skúsenosťami pô-
sobiaci v Bratislave so spoločným cieľom – po-
skytovať svojim klientom profesionálne právne 
služby najvyššej kvality a asistovať im pri 
ich najnáročnejších projektoch na Slovensku 
a v regióne strednej a východnej Európy.

Partneri z tímu Hillbridges pôsobili niekoľko rokov 
spoločne v poprednej medzinárodnej právnic-
kej spoločnosti Linklaters. Naši partneri pôsobia 
ako advokáti, aj ako Solicitors of England & Wa-
les. Toto zázemie, ako aj naše bohaté skúsenosti, 
získané počas práce na globálnych transakciách 
pre spoločnosť Linklaters v Londýne a Paríži, nám 
umožňujú poskytovať poradenstvo na komplex-
ných projektoch a transakciách na medzinárodnej 
úrovni.

Členovia nášho tímu poskytovali právne služby na 
mnohých transakciách na Slovensku a v širšom 
stredoeurópskom regióne, ako aj v rámci globál-
nych transakčných projektov realizovaných z Veľ-
kej Británie. 

Široké spektrum nadobudnutých skúseností, zna-
losť lokálnych pomerov a schopnosť orientovať sa 
v štandardných právnych postupoch na medzi-
národnej úrovni, nám tak umožňuje poskytovať 
našim klientom trhovo orientované právne pora-
denstvo a nachádzať praktické a právne bezpečné 
riešenia pre ich projekty.

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ / FÚZIE A 
AKVIZÍCIE 
Naši právnici pracovali na fúziách a akvizíciách na 
Slovensku aj v zahraničí pre klientov z rozličných sek-
torov, vrátane energetiky, farmácie, nehnuteľností, 
automobilového a stavebného priemyslu, telekomu-
nikácií, IT, poisťovníctva a tiež reštaurácií a hotelov.

Niektoré z popredných transakcií, na ktorých 
sme v nedávnej minulosti v tejto oblasti pracovali 
zahŕňajú:

 	akvizícia podielu v spoločnosti C2i skupinou LG 
Hausys

 	akvizícia portfólia aktív spoločností Holcim a Lafar-
ge medzinárodnou skupinou CRH p. l.c.

 	poradenstvo spoločnosti China National Nuclear 
Power Co. v súvislosti s tendrom ohľadom predaja 
podielu v Slovenských elektrárňach firmou Enel

 	akvizícia strategickej transportnej spoločnosti na 
Dunaji pôsobiacej v oblasti ropných komodít

PRIVATE EQUITY / MANAŽMENT INVESTÍCIÍ 
Prax z transakcií v zahraničí a práca pre významných 
medzinárodných private equity klientov poskytujú 
našim právnikom výnimočné skúsenosti v oblasti 
private equity. Naši právnici zastupovali medzinárod-
ných investorov v mnohých zaujímavých a náročných 
transakciách v regióne strednej a východnej Európy, 
ako aj vo Veľkej Británii a podieľali sa na akvizíciách 
a predajoch v rozmanitých oblastiach, medzi ktoré 
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okrem iného patria nehnuteľnosti, telekomunikácie, 
poisťovníctvo a finančné služby, potravinárstvo alebo 
energetika.

ENERGETIKA, INFRAŠTRUKTÚRA A PROJEKTOVÉ 
FINANCOVANIE 
Máme skúsenosti so zastupovaním najvýznamnej-
ších slovenských podnikov v sektore energetiky a sie-
ťových odvetví, vrátane oblastí výroby a distribúcie 
elektriny, distribúcie a skladovania plynu, jadrovej, 
veternej a solárnej energie a ťažobného priemyslu. 
Hillbridges poskytuje poradenstvo niekoľkým popred-
ným hráčom v odvetví energetiky, vrátane spoločností 
Transpetrol, NAFTA, PPA Controll a MET Slovakia (člen 
skupiny MOL). Zároveň poskytujeme poradenstvo 
inštitúciám ako Správa štátnych hmotných rezerv 
SR či Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných 
výrobkov.

Počas práce pre spoločnosť Linklaters, členovia náš-
ho tímu poskytovali poradenstvo vláde Slovenskej 
republiky, ako aj súkromným investorom pri privati-
zácii niekoľkých popredných spoločností slovenskom 
energetickom sektore (SPP, VSE, Transpetrol), pri 
unbundlingu Slovenského plynárenského priemyslu 
a iných slovenských energetických spoločností, ako 
aj pri dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce. Na poli 
infraštruktúry členovia nášho tímu zastupovali klien-
tov vo veciach týkajúcich sa pripravovanej privatizácie 
bratislavského a košického letiska a ohľadom sloven-
ských PPP projektov.

Hillbridges poskytovalo poradenstvo kľúčovým hrá-
čom v oblasti infraštruktúry, ako sú Bouygues, Colas, 
Metrostav a Intertoll.

Dôkladné poznanie daných odvetví, rovnako ako skú-
senosti získané našimi právnikmi z práce v Londýne 
s projektovým tímom poprednej svetovej právnickej 
firmy, nás stavajú do ideálnej pozície pre poskytova-
nie špecializovaného poradenstva v danom sektore.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY A NEHNUTEĽNOSTI 
Naše právne poradenstvo v tejto oblasti pokrýva 
plnú škálu aktivít vrátane štruktúrovania transakcií, 
výstavby, kúpy a predaja, projektovania, prenájmu, 
prevádzkovania, financovania nehnuteľností komerč-
nej, administratívnej a inej povahy, ako aj logistických 

a priemyselných centier na Slovensku. Medzi dlhodo-
bými klientmi sú významní hráči na trhu nehnuteľnos-
tí, ako napríklad Goodman International.

BANKOVNÍCTVO A FINANCIE 
Náš špecializovaný tím poskytuje poradenstvo ohľad-
ne celej škály bankových a finančných produktov, 
vrátane syndikovaných úverov, v oblasti financovania 
akvizícií, korporátneho a projektového financovania, 
financovania nehnuteľností, financovania nákupu 
aktív, ako aj v oblasti regulácie vo finančnom sekto-
re. Poskytujeme poradenstvo investorom, bankám aj 
podnikom v otázkach platobnej neschopnosti, ako aj 
ohľadom konkurzov a reštrukturalizácií.

V oblasti bankovníctva a financií sme napríklad:

 	poskytovali poradenstvo skupine medzinárod-
ných bánk Citibank, N.A. Unicredit Bank Austria 
AG a Raiffeisen Bank International AG, v súvislosti 
so syndikovaným financovaním akvizície jedného 
z najväčších európskych producentov a predajcov 
vo svojom sektore – partnera PET Food Group, 
globálnym investičným fondom Pamplona Capital 
Management a refinancovanie existujúceho banko-
vého dlhu

 	poskytovali poradenstvo ohľadom poskytnutia syn-
dikovaného úveru 520 mil. eur. Agentúre pre núdzo-
vé zásoby ropy a ropných výrobkov a jeho násled-
ného refinancovania

 	poskytovali poradenstvo BNP Paribas, Banca IMI 
a Unicredit Bank v súvislosti s nadnárodnou emi-
siou dlhopisov spoločnosti Enel S.p. A.

 	poskytovali poradenstvo medzinárodnej private 
equity skupine, v súvislosti s poskytnutím úveru na 
dokončenie výstavby významného multifunkčného 
projektu v centre Bratislavy.

 

Hillbridges, s.r.o.
Sedlárska 1 
811 01 Bratislava 
Tel.: +421 2 32 19 11 11 
e-mail: hillbridges@hillbridges.com 
www.hillbridges.com
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HKP Legal, s.r.o.       

Advokátska kancelária HKP Legal, s. r. o. vznik-
la v roku 2007 fúziou advokátskych kancelárií 
JUDr. Pavla Hagyariho a Mgr. Petra Kubovi-
ča, pričom v roku 2010 sa tretím spoločníkom 
(partnerom) kancelárie stal JUDr. Rudolf Prie-
činský. V roku 2015 sa v dôsledku odchodu 
JUDr. Hagyariho počet spoločníkov (partnerov) 
kancelárie zredukoval na aktuálnych dvoch 
(Mgr. Kubovič a JUDr. Priečinský). HKP Legal 
svojou činnosťou kontinuálne nadväzuje na ad-
vokátsku prax a tradíciu svojich spoločníkov, 
ktorá siaha až do roku 2001.

HKP Legal patrí medzi renomované slovenské ad-
vokátske kancelárie, ktorá dlhodobo poskytuje 
kvalitné právne služby širokému spektru klientov – 
od nadnárodných (globálnych) korporácií, cez slo-
venské a zahraničné obchodné spoločnosti, štátne 
resp. verejné inštitúcie, subjekty tzv. tretieho sekto-
ra, až po fyzické osoby.

V súčasnosti HKP Legal predstavuje advokátsku 
kanceláriu strednej veľkosti (zahŕňajúcu celkovo 8 
právnikov, z toho 6 advokátov), disponujúcu kom-
bináciou bohatých praktických skúseností, širokých 
teoretických vedomostí, flexibilného prístupu zo 
strany mladého dynamického tímu, ako aj dôklad-
nej znalosti miestneho „know-how“ získanej mno-
horočným pôsobením na slovenskom trhu právnych 
služieb.

HKP Legal ponúka komplexné právne služby v širo-
kom spektre základných i špecializovaných právnych 
odvetví (resp. oblastí), ku ktorým patria najmä:

 	autorské právo,
 	daňové právo a daňové konanie,
 	dedičské právo a dedičské konanie,
 	duševné vlastníctvo, vrátane ochranných známok 

a dizajnov,
 	európske právo (právo EÚ),
 	fúzie a akvizície (M & A),
 	hospodárska súťaž (protimonopolné právo),
 	kapitálový trh, vrátane cenných papierov,
 	konkurzné a reštrukturalizačné právo,
 	mediálne právo, vrátane tlačového zákona,
 	nehnuteľnosti, vrátane developerských projektov,
 	občianske právo a občianske (civilné) súdne 

konanie,
 	obchodné právo, vrátane obchodných spoločností 

a družstiev,
 	ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena / dob-

rej povesti,
 	poisťovacie právo,
 	poľnohospodárske právo,
 	pozemkové právo,
 	pracovné právo,
 	rodinné právo, vrátane rozvodov a BSM,
 	spotrebiteľské právo (ochrana spotrebiteľa),
 	správne právo a správne (administratívne) konanie,
 	stavebné právo a stavebné konanie,
 	športové právo,
 	štrukturálne fondy EÚ,



|  2016  |  Významné advokátské kancelárie126

 	trestné právo a trestné konanie,
 	ústavné právo (vrátane ľudských práv) a konanie 

pre Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre 
ľudské práva v Štrasburgu,

 	verejné obstarávanie,
 	vymáhanie pohľadávok,
 	zdravotnícke právo,
 	zmluvné právo.

Popri klasickej advokátskej agende sa HKP Legal an-
gažuje aj vo viacerých väčších projektoch tzv. masovej 
agendy, týkajúcej sa hromadného uplatňovania práv 
„slabších“ subjektov voči „silnejším“ protistranám. 
Konkrétne ide napr. o ochranu práv spotrebiteľov (naj-
mä proti inkasným a nebankovým spoločnostiam), 
o uplatňovanie nárokov z dopravných nehôd (najmä 
voči poisťovniam) alebo o uplatňovanie odškodnenia 
v dôsledku prieťahov v súdnych konaniach.

HKP Legal prostredníctvom svojich právnikov (advo-
kátov a koncipientov) i ďalších zamestnancov, ako aj 
siete odborných spolupracovníkov (notári, exekútori, 
daňoví poradcovia, znalci, prekladatelia, zahraniční 
advokáti), zabezpečuje profesionálne právne služ-
by na celom území Slovenskej republiky (prípadne 
aj v zahraničí), a to aj vo viacerých cudzích jazykoch 
(anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom a čes-
kom). V roku 2012 HKP Legal otvorila svoju prvú regio-
nálnu pobočku v Liptovskom Mikuláši, ktorá sa v roku 
2015 presťahovala do Popradu.

Väčší počet, odborná špecializácia a bohaté skúse-
nosti našich právnikov (a ďalších zamestnancov), vrá-
tane ich úzkej vzájomnej kooperácie, predstavujú dô-
ležitú konkurenčnú výhodu HKP Legal (oproti menším 
kanceláriám resp. sólo-advokátom), ktorá poskytuje 
našim klientom pridanú hodnotu a dodatočné bene-
fity v podobe možnosti paralelnej angažovanosti vo 
viacerých náročných kauzách, ako aj možnosti okam-
žitej plnohodnotnej substitúcie v prípade nemožnosti 
(dočasnej alebo trvalej) pokračovania v niektorej kau-
ze zo strany príslušného právnika. Za ďalšiu nezane-
dbateľnú výhodu HKP Legal považujeme tiež prijateľ-
nú cenovú úroveň našich služieb, ako aj flexibilitu pri 
uzavieraní dohôd o podmienkach spolupráce.

Základným poslaním HKP Legal je efektívna pomoc 
našim klientom pri riešení ich právnych problémov 
(resp. pri predchádzaní ich vzniku). Zároveň našim 
hlavným cieľom je maximálna spokojnosť našich 

klientov, ktorú sa snažíme dosahovať dôsledným 
uplatňovaním ich práv a zohľadňovaním ich záujmov 
pri každom úkone právnych služieb, ako aj zameraním 
na výsledky, hľadaním efektívnych riešení a proaktív-
nym prístupom. A v neposlednom rade si zakladáme 
aj na otvorenej komunikácii, transparentných pod-
mienkach a priateľskom prístupe.

 

HKP Legal, s.r.o.
Križkova 9
811 04 Bratislava 
Tel.:  +421 2 57 37 36 36
e-mail:  office@hkplegal.sk
www.hkplegal.sk
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HMG LEGAL, s.r.o.       

Spoločnosť HMG Legal so sídlom v Bratislave je jed-
nou zo štyroch spoločností patriacich do HMG Ad-
visory Group. Zaoberá sa poradenstvom v oblasti 
obchodného práva a v súčasnosti patrí k najväčším 
kanceláriám pôsobiacim na slovenskom trhu.

Fungovať začala v roku 2000 a do podoby samostatnej 
spoločnosti sa pod menom HMG & Partners transfor-
movala o štyri roky neskôr. V roku 2015 po zmene orga-
nizačnej štruktúry zmenila svoj názov na HMG Legal.

Klientom ponúka širokú škálu služieb vo všetkých oblas-
tiach obchodného práva, a to na vnútroštátnej, európ-
skej ako aj medzinárodnej úrovni. Klientelu HMG Legal 
tvoria najmä domáce a zahraničné holdingové, develo-
perské, priemyselné a investičné spoločnosti, ale aj ďal-
šie, predovšetkým podnikateľské subjekty.

Vzhľadom na rozsah poskytovaných služieb a v záujme 
zvyšovania kvality, HMG Legal prevádzkuje aj ďalšiu po-
bočku v Košiciach.

HMG Legal získala v roku 2014 ocenenie Právnická firma 
roka v oblastiach:

 	Sporová agenda — veľmi odporúčaná právnická 
kancelária

 	Akvizície a fúzie — odporúčaná právnická kancelária
 	Developerské projekty a nehnuteľnosti — odporúča-

ná právnická kancelária
 	Reštrukturalizácia a insolvencia — odporúčaná práv-

nická kancelária

HMG Recovery, k. s. sa špecializuje na poskytovanie 
poradenstva, odbornej podpory a služieb v oblasti in-
solvenčných procesov právnických i fyzických osôb ako 
i procesov zrušovania a likvidácie právnických osôb.

HMG Recovery vykonáva činnosť správcu v rámci konaní 
realizovaných pred súdmi Slovenskej republiky v zmysle 
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení so záko-
nom o správcoch.

Primárne sa spoločnosť HMG Recovery zameriava na 
výkon funkcie správcu v rámci konkurzných a reštruk-
turalizačných konaní a v neposlednom rade i v rámci 
výkonu funkcie dozorného správcu či správcu v konaní 
o oddlžení. Zaoberá sa tiež hľadaním a riešením nega-
tívnych ekonomických situácií fyzických a právnických 
osôb. Firma začala svoje pôsobenie na slovenskom trhu 
v roku 2011.

HMG Recovery, k. s. patrí do skupiny spoločností s Hod-
notením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej repub-
like, môže používať certifikáciu A ako symbol vysokého 
ratingového hodnotenia.

HMG LEGAL, s.r.o.
Červeňova 14
811 03 Bratislava
Tel.:  +421 2 57 52 77 00
e-mail:  hmg@hmg.sk
www.hmg.sk
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IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.     

Advokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o. 
poskytuje právne služby najmä v oblasti insol-
vencie, transakcií, IT a duševného vlastníctva, 
sporovej agendy, súťažného a obchodného práva. 
Vo väčšine týchto kategórií zaznamenala viaceré 
ocenenia vrátane titulu právnickej firmy roka pre 
oblasť insolvencie v roku 2016. Právnici pôsobiaci 
v advokátskej kancelárii majú skúsenosti s tran-
sakciami v domácom i medzinárodnom prostredí.

INSOLVENCIA
IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o. má bohaté skúsenosti v ob-
lasti konkurzov a reštrukturalizácií obchodných spoloč-
ností. V oblasti insolvenčného práva spolupracuje s via-
cerými významnými bankami. Advokátska kancelária 
v súčasnosti poskytuje právne služby pri administrácii 
insolvenčných konaní v celkovom objeme približne 370 
miliónov eur.

V minulom roku poskytovala komplexné insolvenčné 
a reštrukturalizačné poradenstvo spoločnosti podnika-
júcej v oblasti výroby technických vlákien pre airbagy, 
pneumatiky, laná, siete a tkanie, s približne 450 zamest-
nancami a jej dcérskej spoločnosti v Lotyšsku s približ-
ne 150 zamestnancami, ako aj komplexné insolvenčné 
a reštrukturalizačné poradenstvo spoločnosti prevádz-
kujúcej prvé slovenské outletové centrum.

Advokátska kancelária v minulom roku taktiež posky-
tovala právne poradenstvo pri akvizícii podniku s pri-
bližne 300 zamestnancami prevádzkovanom v kon-

kurze, ako aj pri predaji ďalších podnikov z konkurzu. 
Prostredníctvom dcérskej spoločnosti I & R KONKUR-
ZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vykonáva aj funkciu 
konkurzných a reštrukturalizačných správcov s kance-
láriami v Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom, 
Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Správcovská 
kancelária v súčasnosti administruje približne 75 kon-
kurzných a reštrukturalizačných konaní.

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Advokátska kancelária v roku 2016 poskytovala po-
radenstvo pre rôzne subjekty, v nadväznosti na pred-
chádzajúce dosiahnuté úspechy v sporoch s PMÚ SR 
v konaniach pred Najvyšším súdom SR o ochrane pred 
nezákonným zásahom v podobe nezákonných inšpek-
cií, ako aj pred Ústavným súdom SR.

Advokátska kancelária taktiež poskytovala poraden-
stvo pre spoločnosť v oblasti automobilového priemys-
lu, pri podávaní rozkladu a v rozkladnom konaní pred 
Radou PMÚ SR, ktoré prispelo k mimoriadne signifi-
kantnému zníženiu ukladanej sankcie za porušenie 
súťažných noriem.

V roku 2016 advokátska kancelária venovala v oblasti 
súťažného práva pozornosť aj preventívnym činnos-
tiam pre klientov, v podobe prípravy interných noriem 
a školení zameraných na predchádzanie porušení 
pravidiel hospodárskej súťaže. V rámci vzdelávacích 
činností sa podieľala na projekte vzdelávania justície 
v oblasti súťažného práva ako partner projektu pod-
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poreného Európskou úniou a Ministerstvom spravod-
livosti SR, v rámci ktorého sa podarilo pre slovenských 
sudcov zabezpečiť o.i. prednášku na tému súťažného 
práva predsedom Súdneho dvora EÚ.

IT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
V oblasti IT práva poskytuje advokátska kancelária 
komplexné právne poradenstvo viacerým spoločnos-
tiam, ktoré sa radia medzi najväčších slovenských po-
skytovateľov IT riešení a služieb, okrem iných sem patrí 
jeden z najväčších softvérových domov na Slovensku; 
ďalej poskytovateľ softvérových riešení vyvíjajúci apli-
kácie pre podporu kartových transakcií, systémov pre 
manažment siete platobných terminálov, vernostných 
systémov a systémov pre verifikáciu a smerovanie 
platieb prostredníctvom EFT POS terminálov; spoloč-
nosť popredného poskytovateľa komplexných riešení 
IT infraštruktúr, informačnej bezpečnosti, riadenia IT 
služieb a softvérového vývoja; alebo spoločnosť naj-
väčšieho slovenského dodávateľa podnikových infor-
mačných systémov. V roku 2016 sa advokátska kance-
lária podieľala na rozširovaní aktivít podnikateľov zo 
Slovenska aj ČR na českom IT trhu, a to najmä v oblasti 
auditov a akvizícií. Súčasne naša kancelária poskytuje 
poradenstvo aj rôznym začínajúcim, ako aj už úspeš-
nejším IT start-upovým spoločnostiam.

V oblasti duševného vlastníctva poskytuje advokátska 
kancelária právne služby najmä niekoľkým vydavate-
ľom printových médií a prevádzkovateľom rozhlaso-
vého vysielania. Rovnako zastrešuje aj agendu práv 
priemyselného vlastníctva, vrátane zastupovania v ko-
naniach pred Úradom priemyselného vlastníctva.

M&A
V rámci transakčnej agendy advokátska kancelária 
v roku 2016 zastrešila niekoľko významných transakcií, 
medzi inými ukončenie komplexného nadnárodné-
ho predaja veľkých súborov nákladných železničných 
vozňov počas ich prevádzky v objeme približne 85 mi-
liónov eur, ako aj akvizície niekoľkých ďalších podni-
kov, častí podnikov, prípadne obchodných spoločností 
v hodnote niekoľkých desiatok miliónov eur.

SPOROVÁ AGENDA
Kancelária IKRÉNYI & REHÁK zastrešuje niekoľko sto-
viek sporov z rôznych oblastí najmä občianskeho, 

obchodného, insolvenčného a daňového práva, ako 
aj v oblasti náhrady škody z titulu porušenia európ-
skeho práva. Súčasne poskytuje právnu podporu pri 
mimosúdnom vymáhaní niekoľkých tisícov ďalších 
pohľadávok z oblasti poisťovníctva, automobilového 
priemyslu či rôznych služieb. Kancelária sa venuje aj 
strategickej litigácii v nekomerčnej oblasti základných 
práv a slobôd.

KORPORÁTNE PRÁVO
Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne 
služby súvisiace s korporátnou agendou obchodných 
spoločností od zakladania spoločností, právne služby 
pri ich činnosti, vnútorných procesoch a zmenách, ak-
cionárskych vzťahoch vrátane práva cenných papierov, 
až po ich likvidácie. Medzi našich stálych klientov patria 
viaceré popredné aj začínajúce IT spoločnosti, stredné 
a veľké developerské a investičné spoločnosti, spoloč-
nosti pôsobiace v oblasti nákladnej prepravy a stro-
járenstva, holding dovozcov a predajcov osobných 
vozidiel rôznych značiek, ako aj spoločnosti z oblasti 
energetiky, odpadového hospodárstva a životného 
prostredia.

JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I.
advokát a partner

JUDr. Martin Rehák, PhD.
advokát a partner

IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. 
Šoltésovej 2
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 50 10 21 11
e-mail: office@ikrenyirehak.sk 
www.ikrenyirehak.sk
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KELLER & Partners, s.r.o.     

Advokátska kancelária KELLER & Partners, s. r. o. 
bola založená v roku 2011 tímom právnikov s dl-
horočnými skúsenosťami z popredných sloven-
ských a medzinárodných advokátskych kance-
lárií, s jasnou ambíciou vstúpiť na trh právnych 
služieb ako spoľahlivý partner pri presadzovaní 
záujmov klientov.

Sme advokátskou kanceláriou butikového typu. 
Klientom poskytujeme právne služby v kvalite zodpo-
vedajúcej úrovni popredných advokátskych kancelárií 
na Slovensku a za priaznivých finančných podmienok.

Znalosť slovenského právneho a podnikateľského 
prostredia, erudícia a dlhoročné skúsenosti získané 
prácou pre domácich i zahraničných klientov pri rea-
lizácii najrôznejších projektov, z nás robia advokátov, 
na ktorých sa môžete s dôverou obrátiť pri riešení aj 
tých najnáročnejších právnych záležitostí.

Sme silným partnerom v oblastiach:

 	práva obchodných spoločností,
 	zlúčení a akvizícií,
 	práva nehnuteľností a stavebného práva,
 	zmluvného práva,
 	pracovného práva,
 	administratívneho práva,
 	verejného obstarávania,
 	zastupovania v súdnych a rozhodcovských 

konaniach.

 

KELLER & Partners, s.r.o.
Kuzmányho 3
921 01 Piešťany
Tel.:  +421 9 07 74 50 38
e-mail:  rastislav.keller@kpl.sk
www.kpl.sk 
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Kinstellar, s.r.o.       

Kinstellar je nezávislá medzinárodná advokátska 
kancelária so zameraním na stredný, východný 
a juhovýchodný región Európy a strednú Áziu, 
vrátane štátov bývalého Sovietskeho zväzu.

Vznikla v roku 2008 po tom, ako globálny líder na trhu 
právnych služieb – Linklaters – opustil región strednej 
Európy, pričom tak nastala vhodná príležitosť pre spo-
jenie pôvodných kancelárií v Bratislave, Bukurešti, Bu-
dapešti a Prahe, čo vytvorilo základy budovania novej 
značky Kinstellar.

Kancelárie Kinstellar sa začali rýchlym tempom rozpí-
nať a od roku 2010 pribudli nové kancelárie v srbskom 
Belehrade (s pôsobnosťou v Srbsku, Čiernej Hore, Ko-
sove a Republike srbskej a taktiež v celej bývalej Juho-
slávii) a tureckom Istanbule.

Následne sa v roku 2013 k týmto kanceláriám pripojila 
kancelária v Almaty v Kazachstane, ktorá sa stala cen-
trom pre rozvoj aktivít Kinstellar v celej strednej Ázii.

V roku 2014 sa firma rozrástla o novú kanceláriu v Sofii 
v Bulharsku a v marci roku 2016 sme úspešne privítali 
aj kanceláriu v ukrajinskom Kyjeve.

Kinstellar v súčasnosti združuje približne 200 advoká-
tov a spolupracujúcich advokátov, ktorí pracujú v ex-
pertných oblastiach a poskytujú poradenstvo najvyš-
šej kvality. Ponúka široké spektrum medzinárodných 
a domácich kvalifikovaných advokátov, ktorí majú 
značné zahraničné skúsenosti.

Kinstellar pracuje na mimoriadne komplexných 
a komplikovaných právnych prípadoch pre široké por-
tfólio klientov, ktorým je popri poskytovaní právneho 
poradenstva aj dôležitým dennodenným partnerom 
pri ich podnikaní. Kvalitou a rozsahom svojich služieb 
sa radí na špičku právnických firiem v regióne strednej 
a východnej Európy. Popri nadnárodných klientoch je 
advokátska kancelária, rovnakou mierou v obľube, vy-
hľadávaná aj na dennodennú agendu a poradenstvo 
domácej klientele.

Kancelárie Kinstellar sa umiestňujú na vrcholných po-
zíciách v rebríčkoch nezávislých hodnotení právnych 
firiem.

Úzko spolupracujúce tímy právnikov poskytujú pora-
denstvo vo všetkých oblastiach práva s vynikajúcou 
povesťou v strednom, východnom a juhovýchodnom 
regióne Európy.

OBLASTI PÔSOBENIA
Advokátska kancelária Kinstellar sa venuje predovšet-
kým nasledujúcim oblastiam:

 	obchodné právo, M & A, private equity
 	financovanie a kapitálové trhy (vrátane regulatór-

nej problematiky, projektového, exportného, akvizi-
čného, syndikovaného a ďalšieho špecializovaného 
financovania)

 	riziká a citlivé vyšetrovania (Compliance, Risk and 
Sensitive Investigations)
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 	nehnuteľnosti a výstavba (vrátane výstavby, projek-
tov, územného plánovania, stavebných povolení, 
environmentálnej problematiky, EIA a i.)

 	energetika, energetické strojárstvo (vrátane výstav-
by elektrární, problematiky jadrovej energetiky, 
obnoviteľných zdrojov, obchodovania s energiou 
a emisnými povoleniami a i.)

 	infraštruktúra, stavebné projekty
 	hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, verejná 

podpora, štátne stimuly
 	riešenie sporov (súdne a mimosúdne, arbitráže)
 	reštrukturalizácia a insolvencia
 	telekomunikácie, IT, IP
 	zdravotnícky sektor (vrátane zdravotníckeho práva)
 	pracovné právo, ochrana osobných údajov
 	trestné právo v obchodných záležitostiach
 	daňové právo

KLIENTI 
Medzi najvýznamnejších klientov Kinstellar Bratislava 
patria:

Achmea, Arcapita Bank, Ballymore Properties, Ban-
croft, Barclays Bank, Borealis Infrastructure Manage-
ment, Biosynth, BMW, The Capital Markets Company, 
Continental Automotive Systems Slovakia, CSOB, 
Citibank, Czech Property Investments, Dell, Delphi 
Automotive, Ford (Summit Motors Slovakia), HeSteel 
Group, Inteva Products, KBC Group, Mid Europa Part-
ners, Mota Engil, Nexans, Opel, Penta Investments, 
PointPark Properties, Prologis, Royal Bank of Scot-
land, RWE, Sberbank, Slovak Telekom, Slovalco, Slo-
venská sporiteľna, Sumitomo, Tatra banka, Tesco, 
UniCredit Bank, Vinci Concessions, Východosloven-
ská energetika, WashPenn/Audia Plastics, WP Carey, 
Wood & Co., Západoslovenská energetika, Wood 
Group a ďalšie.

KOMUNITNÉ INVESTOVANIE / PROBONO PRÁCA 
Kinstellar má bohatú históriu investovania do komu-
nity v krajinách, v ktorých pôsobí, prostredníctvom 
rozvíjania strategických partnerstiev a podpory ne-
ziskových organizácií pracujúcich so znevýhodne-
nými skupinami obyvateľstva. Má široko rozvinutý 
program pomoci komunite formou manuálneho aj 
skills-based dobrovoľníctva či právneho poradenstva 
poskytovaného pro bono, vždy násobených cielenou 
finančnou podporou.

Kinstellar je zakladajúcim členom oficiálne odštarto-
vanej iniciatívy Advokáti Pro Bono, ktorá funguje ako 
broker pro bono právneho poradenstva v spolupráci 
s nadáciou PONTIS.

Kinstellar aktívne podporuje start-up ekosystém na 
Slovensku.

 

Kinstellar, s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 59 29 11 11
e-mail: bratislavareception@kinstellar.com
www.kinstellar.com
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Konečná & Zacha, s.r.o.     

Konečná & Zacha, s. r. o. pôsobí ako súčasť regi-
onálnej siete advokátskych kancelárii v Prahe, 
Bukurešti, Sofii a v Petrohrade pod spoločnou 
značkou Advokátska kancelária Konečná & Za-
cha od roku 2000 a svojim zahraničným a tuzem-
ským klientom poskytuje právne služby najvyššej 
kvality so zameraním na poradenstvo v oblasti 
korporátneho práva, fúzii a akvizícií, práva ne-
hnuteľností, bankovníctva a financovania, du-
ševného vlastníctva a informačných technológii, 
konkurzov, reštrukturalizácii, súdnych sporov 
a arbitráží.

V oblasti korporátneho práva poskytuje Konečná & Za-
cha poradenstvo regionálnym ako aj medzinárodným 
klientom spomedzi finančných inštitúcií a strategic-
kých investorov pri akvizíciách, ich financovaniach, 
vrátane súvisiacich právnych a daňových auditoch. 
Právne služby pri transakciách zohľadňujú taktiež všet-
ky aspekty práva ochrany hospodárskej súťaže a kor-
porátnej a finančnej reštrukturalizácie s dôrazom na 
zohľadnenie komerčných požiadaviek klienta.

Realitný tím Konečná & Zacha pravidelne poskytuje 
poradenstvo vo všetkých oblastiach práva nehnuteľ-
ností, pri každej fáze projektovania, výstavby, kúpy 
alebo predaja a prenájmu nehnuteľností, a to za úzkej 
spolupráce s bankami a kvalifikovanými investormi.

Významná agenda kancelárie je sústredená v oblasti 
M & A a bankovníctva a financovania. Naši konzultanti 
ponúkajú kompletný právny servis spojený s banko-

vým a equity financovaním, počnúc bežnými banko-
vými úvermi, reštrukturalizáciou dlhov a projektovým 
financovaním až po významné syndikované úvery, 
a zabezpečovacie inštrumenty bánk.

ODPORÚČANIA A STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA
Konečná & Zacha zaisťuje pre všetkých klientov kom-
plexné poradenstvo s individuálnym prístupom voči 
každému klientovi, udržiava osobný prístup a dbá na 
vysokú profesionalitu. Medzinárodné agentúry zaraďu-
jú Konečná & Zacha medzi popredné advokátske kan-
celárie a s využitím klientskych referencii vyzdvihujú jej 
promptné reakcie na požiadavky, pozornosť venovanú 
detailom a široký záber vnímania problému klienta. 
Pri rozsiahlych kauzách klienti oceňujú schopnosť 
kombinácie odborných znalostí z viacerých právnych 
disciplín a daňovej problematiky.

Tím právnych konzultantov pripravuje individuálne 
riešenia šité na mieru, ktoré zodpovedajú súčasným 
potrebám a požiadavkám klienta a zároveň poskytu-
jú priestor pre jeho budúci rozvoj. Našim mottom je 
zlúčenie najvyšších profesijných štandardov s poža-
dovanou efektivitou, spoľahlivosťou, znalosťou po-
trieb klienta a schopnosťou dynamicky reagovať na 
zmeny a požiadavky počas poskytovaného právneho 
poradenstva. Zakladáme si na osobnom prístupe ku 
klientom, vychádzajúc z jeho potrieb mu ponúkame 
pre neho najvýhodnejšie riešenia, ktoré využije vo svoj 
prospech a presadenie svojich záujmov. Našou filozo-
fiou je neustále zvyšovanie kvality služieb prostredníc-
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tvom budovania dynamického tímu právnikov, a to 
napríklad účasťou na zahraničných stážach a medzi-
národných odborných konferenciách.

ČLENSTVO V  ALIANCIÁCH
Konečná & Zacha je aktívnym členom Association of 
European Lawyers (AEL), ktorá združuje renomova-
né, progresívne a nezávislé advokátske kancelárie 
z celej Európy. Základným cieľom tohto prestížneho 
združenia je zvýšiť kvalitu a efektivitu poskytovania 
právnych služieb, pričom zo svojho členstva v tejto 
asociácii čerpáme široké medzinárodné skúsenosti 
a kontakty, ktoré rozširujú možnosti medzinárod-
ného rozvoja našich klientov. Konečná & Zacha je 
taktiež členom Asociácie pre rozvoj trhu a nehnu-
teľností a Českej spoločnosti pre dopravné právo, 
ktorej je aj zakladajúcim členom.

PARTNERI A TÍM 

JUDr. Radka Konečná

JUDr. Radka Konečná je zaklada-
júcim partnerom advokátskej kan-
celárie Konečná & Zacha, s. r. o., 
advokátní kancelář. Radka so svoj-
im realitným a korporátným tímom 
zastupuje nadnárodné korporácie 

a zahraničné investičné fondy pri ich investíciách 
v Českej republike, na Slovensku a v Bulharsku, 
hlavne v oblasti M & A, nehnuteľností a rastového 
kapitálu. Okrem iného sa venuje problematike in-
vestícii v rôznych priemyselných odvetviach vráta-
ne automobilového a energetiky, ICT, FMCG a che-
mického priemyslu.

JUDr. Michal Hulena
Od apríla 2017 je partnerom Ko-
nečná & Zacha, s. r. o. v Bratislave 
JUDr. Michal Hulena, ktorý má viac 
ako jedenásťročné skúsenosti v roz-
siahlych cezhraničných transakci-
ách, akvizičných projektoch a finan-
covaniach, ale aj v korporátnych 

záležitostiach a práve nehnuteľností. Michal vyniká 
kombináciou svojej právnej odbornosti, manažér-
skych schopností a dôrazom, ktorý kladie nie len na 
právne aspekty svojej práce.

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. je naj-
novším členom tímu a partnerom 
kancelárie Konečná & Zacha v Bra-
tislave. Vladimír je odborníkom na 
právo nehnuteľností, fúzii a akvi-
zícii, konkurzného práva a právo 

obchodných spoločností. Je členom európskej or-
ganizácie INSOL Europe a je zapísaný ako rozhod-
ca Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej 
komory a vo Viedenskom medzinárodnom rozhod-
covskom centre. Vladimír má viac ako jedenásťroč-
né skúsenosti v zastupovaní medzinárodných a slo-
venských klientov.

Rozrastajúci sa tím advokátov Konečná & Zacha, 
pôsobiacich v rôznych jurisdikciách v rámci CEE 
regiónu, ponúka skúsenosti na regionálnej aj me-
dzinárodnej úrovni a hoci sa jednotliví právni kon-
zultanti špecializujú na konkrétnu oblasť práva, ich 
vzájomná kombinácia odbornosti a špecializácie 
doplnená individuálnym prístupom, umožňuje rea-
lizovať komplexné obchodné transakcie na najvyš-
šej úrovni.

KOMUNITA A PRO BONO
Konečná & Zacha podporuje neziskové organizácie 
zaoberajúce sa vážnymi problémami našej spo-
ločnosti, ako organizáciu Acorus, ktorá pomáha 
obetiam domáceho násilia, Lekári bez hraníc, Jed-
ličkův ústav a školy pomáhajúci mladým, telesne 
či mentálne postihnutým osobám, Nadačný fond 
proti korupcii alebo občianske združenie NEMO, za-
merané na podporu a rozvoj školstva, vzdelávania 
a vedy v miestnych komunitách. Konečná & Zacha 
poskytuje pro-bono služby Pražskému komornému 
orchestru.

 

Konečná & Zacha, s.r.o.
Ventúrska 12
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 84 70
e-mail: bratislava@konecna-zacha.com
www.konecna-zacha.com
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KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o. 
    

KŠD LEGAL advokátska kancelária, s. r. o., ktorá 
bola založená v roku 2006 ako pobočka popred-
nej českej advokátskej kancelárie KŠD LEGAL, je 
jednou z renomovaných advokátskych kancelárií 
úspešne pôsobiacich na trhu v Slovenskej repub-
like a poskytuje komplexné právne poradenstvo 
pre domácich, ako aj zahraničných klientov.

NÁŠ PRÍSTUP K POSKYTOVANIU PRÁVNYCH 
SLUŽIEB
Našim prvoradým cieľom je zaistiť perfektný právny 
servis a dokonale tak vyhovieť potrebám a požia-
davkám tuzemských i zahraničných klientov. Kom-
plexný servis šitý na mieru zadaniam klientov, exce-
lentná právna odbornosť, či flexibilita našich riešení 
sú hodnoty, ktorými sa riadi každý z právnikov našej 
kancelárie.

Nie sme právni byrokrati, ktorí klientom len hovoria, 
čo sa nesmie, alebo automaticky vypĺňajú predpísané 
formuláre. Naša pridaná hodnota spočíva v tom, že 
našim klientom v prvom rade naslúchame a zozna-
mujeme sa so špecifikami ich podnikania a následne 
aktívne hľadáme pozitívne riešenia pre realizáciu ich 
zámerov, a to nielen po stránke právnej, ale i po strán-
ke obchodnej.

Prostredníctvom oboch pobočiek KŠD LEGAL cielime 
na schopnosť dokonale vyhovieť potrebám a požia-
davkám našich tuzemských i zahraničných klientov 
v kontexte československého trhu.

WE KNOW HOW TO SCORE
Vyššie uvedené veľmi dobre vystihuje motto KŠD LE-
GAL, ktorým je „We know how to score“. A tak rovnako 
ako s našimi klientmi víťazíme na športovo-právnom 
poli, víťazíme i v súdnych sporoch, pri realizácii fúzií 
a akvizícií, v oblasti trestnoprávnej i ďalších, a to pre-
dovšetkým vďaka maximálnemu nasadeniu právnych 
tímov či unikátnosti zvolených riešení. Aktívne hľadá-
me riešenia nielen v oblasti právnej, ale i obchodnej. 
Nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie čo 
najlepšieho výsledku je naša túžba vždy uspieť čo naj-
lepšie, nevzdať sa ani v zdanlivo bezvýchodiskových 
situáciách a bojovať až do konca.

PRÁVNY TÍM:
Excelentná právna odbornosť, množstvo skúsenos-
tí, schopnosť maximálne vyhovieť prianiam našich 
klientov a pripraviť precízne riešenia. To sú vlastnosti 
spoločné všetkým členom právneho tímu KŠD LEGAL, 
ktorý sa, spolu s rozširovaním portfólia poskytova-
ných služieb, ďalej rozrastá. Pre našich klientov sme 
partnermi a tvoríme od počiatku prípadu s každým z 
nich jeden tím. Záujmy klientov sú základným pilie-
rom našej stratégie.

Právnici KŠD LEGAL majú výhodu spočívajúcu, tak 
v celom rade skúseností získaných v rámci zastupo-
vania klientov pri uzatváraní zmlúv či v súdnych spo-
roch, ako aj v skúsenostiach získaných pôsobením 
v oblasti verejnej správy, justície, akademickej sféry 
alebo podnikateľského prostredia. Členovia právneho 
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tímu KŠD LEGAL poskytujú svoje služby, okrem čes-
kého a slovenského jazyka, tiež v anglickom, nemec-
kom, ruskom či francúzskom jazyku.

PRÁVNE SLUŽBY:
Advokátska kancelária KŠD LEGAL poskytuje kom-
plexné právne poradenstvo a služby na tej najvyššej 
profesijnej úrovni vo všetkých hlavných právnych ob-
lastiach, a to v plnom rozsahu zodpovedajúcom naj-
vyšším štandardom.

KŠD LEGAL má taktiež bohaté skúsenosti s konaním 
pred súdmi a orgánmi štátnej správy, ako aj s roz-
hodcovským konaním a arbitrážami, tak v národnom 
merítku, ako aj v medzinárodných sporoch. Bohaté 
skúsenosti v oblasti sporového konania a arbitrážach 
čerpá okrem iného z hlbokých skúseností svojich ad-
vokátov, pôsobiacich v českých i medzinárodných 
rozhodcovských orgánoch. Advokátska kancelária 
KŠD LEGAL sa dlhodobo zameriava i na oblasť ve-
rejného obstarávania, v ktorej poskytuje právne po-
radenstvo a služby tak pre uchádzačov vo verejných 
obstarávaniach, ako aj verejných obstarávateľov 
a obstarávateľov.

KŠD LEGAL sa ďalej úspešne zameriava i na oblasť pra-
covného práva, konkurzných a reštrukturalizačných 
konaní, ako i oblasť telekomunikácií, nehnuteľností 
a stavebného práva. Členovia tímu advokátskej kan-
celárie KŠD LEGAL majú rozsiahle skúsenosti i v oblas-
ti zmluvného práva s medzinárodným prvkom, ktoré 
vyplývajú z úspešnej spolupráce so svojou zahranič-
nou klientelou.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Svojim klientom dokážeme zaistiť prvotriedne právne 
služby i mimo hraníc Slovenskej republiky a Česka, 
a to vďaka exkluzívnej spolupráci KŠD LEGAL s vybra-
nými partnermi na medzinárodnej úrovni, (napríklad 
s poprednou medzinárodnou advokátskou kancelá-
riou Baker Botts L.L.P.).

KLIENTI 
Medzi klientov advokátskej kancelárie KŠD LEGAL 
patria významní podnikatelia, tuzemské i zahraničné 
obchodné spoločnosti, podnikajúce napr. v oblas-
ti predaja spotrebnej elektroniky, automobilového 

priemyslu, energetiky, poskytovania služieb, infor-
mačných technológií a telekomunikácií, poľnohospo-
dárstva, cestovného ruchu, bankové domy a develo-
perské firmy a v neposlednom rade taktiež i športové 
organizácie a kluby.

Rovnako ako v prípade šírky záberu našej špecializá-
cie na jednotlivé právne odvetvia, poskytujeme práv-
ne služby vo všetkých hlavných podnikateľských sek-
toroch. V našej právnej praxi sa stále viac venujeme 
i klientom podnikajúcim v novo sa rozvíjajúcich ob-
lastiach podnikania, ako sú napr. softvérové riešenia.

Bude nám cťou, pokiaľ sa rozhodnete rozšíriť rady 
našich spokojných klientov a spoločne budeme môcť 
dosiahnuť ďalších úspechov a víťazstiev.

KŠD LEGAL – WE KNOW HOW TO SCORE

KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o.
Prievozská 6
821 09 Bratislava
Tel.: +421 9 11 79 73 97
e-mail:  office@ksd.sk
www.ksd.sk
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Kvasňovský & Partners     

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PART-
NERS I ADVOKÁTI je dynamicky sa rozvíjajúca ad-
vokátska kancelária poskytujúca právne služby 
predovšetkým na území Slovenskej republiky.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
I ADVOKÁTI poskytuje právne služby svojim klientom 
prostredníctvom dvoch advokátov, šiestich advokát-
skych koncipientov, troch ďalších právnikov, štyroch 
odborných právnych asistentov a administratívneho 
personálu. Vysoká zastupiteľnosť jednotlivých členov 
advokátskej kancelárie zabezpečuje takmer nepretrži-
tú možnosť poskytovania adekvátnej a bezodkladnej 
právnej pomoci našim klientom.

Vzhľadom k príbuznosti trhov Slovenskej a Českej re-
publiky, si záujmy našich klientov vyžiadali pôsobenie 
advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
I ADVOKÁTI aj v Českej republike. Z toho dôvodu sa 
rozšírila pôsobnosť advokátskej kancelárie v roku 
2009 aj do Českej republiky, a to prostredníctvom 
zriadenia pobočky advokátskej kancelárie so sídlom 
v Prahe. Rozšírenie poskytovania právnych služieb na 
územie Českej republiky, bolo umožnené zápisom ve-
dúceho advokáta a zakladajúceho partnera našej ad-
vokátskej kancelárie JUDr. Miloša Kvasňovského do 
zoznamu európskych advokátov Českej advokátskej 
komory.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
I ADVOKÁTI vybudovala za roky svojho pôsobenia 
nadštandardné vzťahy s viacerými partnerskými ad-

vokátskymi kanceláriami v zahraničí. Umožňuje nám 
to aktívne spolupôsobenie a dohľad pri riešení práv-
nych vzťahov klientov v cudzine, vrátane rýchleho 
a aktuálneho porovnávania právnych úprav jednotli-
vých štátov.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
I ADVOKÁTI zároveň spolupracuje s advokátskymi 
kanceláriami siete ARZINGER & PARTNERS, čím je 
podporená čo najkomplexnejšia právna pomoc pre 
klientov s medzinárodnou pôsobnosťou.

Poskytovanie právnych služieb domácim klientom, 
klientom so zahraničnou majetkovou účasťou, resp. 
s medzinárodnou pôsobnosťou a partnerstvo so za-
hraničnými advokátskymi kanceláriami a s medzi-
národnou sieťou advokátskych kancelárií, vrátane 
cezhraničnej spolupráce, kladú vysoké nároky na 
profesionalitu poskytovaných právnych služieb, ich 
kvalitu, jazykové znalosti a celkovú osobnostnú vy-
spelosť a schopnosti jednotlivých členov advokátskej 
kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS I ADVOKÁTI. 
Osobný prístup a angažovanosť v záujeme klienta sú 
základným znakom každého riešenia poskytovaného 
z našej strany.

Z dôvodu neustále sa zvyšujúcich nárokov domácej 
a zahraničnej klientely boli do našej práce zavedené 
nadštandardné prístupy ku klientom a postupy, ktoré 
zohľadňujú potreby klientov v reálnom čase, bez pre-
dlžovania času poskytovania právnych služieb, čaka-
nia alebo zbytočnej administratívy na strane klienta.
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Nielen vysoká odbornosť a profesionalita, ale aj ml-
čanlivosť, etika a morálka sú základnými zásadami 
práce advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PART-
NERS I ADVOKÁTI, ktorá je otvorená klientom každej 
kategórie.

Právne služby poskytované advokátskou 
kanceláriou KVASŇOVSKÝ & PARTNERS I ADVOKÁTI
Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
I ADVOKÁTI poskytuje svojim klientom plnohodnotne 
komplexné právne služby a poradenstvo v rôznych 
oblastiach práva, bez ohľadu na veľkosť klienta ale-
bo jeho postavenie na trhu. Vzhľadom na prevažne 
korporátnu klientelu sa zaoberá právom obchodných 
spoločností, zmluvnou a sporovou agendou vrátane 
správneho práva a správneho súdnictva, ochranou 
vlastníctva a právom nehnuteľností, vždy s dôrazom 
na riešenie aktuálnych potrieb klientov v danom čase. 
Jej preferencia je zameraná na oblasť pracovného prá-
va, a to aj s cezhraničnými prvkami a tzv. pracovnou 
migráciou, vrátane zastupovania zamestnávateľov 
a agentúr práce pred kontrolnými orgánmi. Význam-
nú časť právnej agendy tvorí oblasť energetiky a s tým 
spojených administratívnych a súdnych konaní.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
I ADVOKÁTI sa zameriava na komplexné právne služ-
by a poradenstvo nielen podnikateľom, ale aj iným 
právnickým osobám (občianske združenia, neziskové 
organizácie, nadácie) a fyzickým osobám, a to ako do-
mácim, tak aj zahraničným.

Využíva pri tom vzdelanie a praktické skúsenosti svo-
jich právnikov, ktoré sú naďalej zvyšované a prehlbo-
vané, vďaka čomu dosiahla kvalita jej práce a interné 
procesy stupeň medzinárodných štandardov.

Zamerania na cieľ a záujem klienta, rozvaha a zároveň 
angažovanosť pre dosiahnutie klientom očakávaného 
výsledku sa prejavujú nielen v písomnostiach a tvorbe 
dokumentov, ale tiež na rokovaniach vo veciach klien-
ta alebo v zastupovaní záujmov klienta pred súdmi 
alebo inými štátnymi orgánmi.

Vďaka našim skúsenostiam a znalostiam sme schopní 
poskytovať našim klientom právne služby vo všetkých 
hlavných právnych oblastiach sporovej a nesporovej 
agendy, s dôrazom na ochranu majetkových záujmov 
klientov a ich oprávnených záujmov.

V skratke o vedúcom partnerovi - JUDr. Miloš 
Kvasňovský

Vedúcim advokátom a partnerom advokátskej kan-
celárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS I ADVOKÁTI je 
JUDr. Miloš Kvasňovský. JUDr. Miloš Kvasňovský ab-
solvoval v roku 2004 Právnickú fakultu Univerzity Ko-
menského v Bratislave, na ktorej v roku 2004 získal aj 
titul doktor práv.V roku 2007 absolvoval advokátske 
skúšky, pričom od 1. 1. 2008 pôsobí ako samostatný 
advokát a zároveň je odo dňa 19. 2. 2009 zapísaný 
v zozname európskych advokátov Českej advokátskej 
komory so sídlom advokátskej kancelárie v Prahe, 
ktorá je pobočkou jeho advokátskej kancelárie so síd-
lom v Bratislave.

Aktívne ovláda anglický jazyk, v prípade potreby na 
komunikačnej úrovni jazyk nemecký.

V právnej praxi s pôsobnosťou v Českej republike sa 
špecializuje na oblasť procesného práva a na vymá-
hanie pohľadávok s použitím moderných sofistikova-
ných postupov. Počas svojej právnej praxe sa autorsky 
podieľal na viacerých článkoch vydaných v súvislosti 
s poskytovaním právnej pomoci širokej verejnosti 
pro-bono a v roku 2008 bol zvolený za člena Generál-
nej rady Ligy proti rakovine Slovenskej republiky.

 

Kvasňovský & Partners
Dunajská 32
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 44 45 05 56 
e-mail: office@kvasnovsky-partners.sk 
www.kvasnovsky-partners.sk
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Laciak & Co., s.r.o.       

Advokátska kancelária Laciak & Co. je butikovou 
advokátskou kanceláriou s medzinárodnou re-
putáciou špecializovanou výhradne na odvetvie 
trestného práva. Predstaviteľom - partnerom 
advokátskej kancelárie Laciak & Co. je JUDr. On-
drej Laciak, PhD., advokát špecializovaný na 
trestné právo, pričom v tomto odvetví práva pô-
sobí aj v akademickej oblasti, publikuje a pred-
náša na Slovensku a v zahraničí

Advokátska kancelária Laciak & Co. pôsobí aj na eu-
rópskej úrovni a aktívne spolupracuje s viacerými me-
dzinárodnými advokátskymi kanceláriami v rámci Eu-
rópy, ako aj na Slovensku a rovnako aj so slovenskými 
advokátskymi kanceláriami, ktoré sa špecializujú na 
iné odvetvia práva.

Medzi tradičné právne služby advokátskej kancelárie 
Laciak & Co., ktoré sú poskytované aj v anglickom ja-
zyku, patrí:

 	obhajoba obvinených v trestnom konaní – fyzic-
kých aj právnických osôb

 	zastupovanie poškodených trestnými činmi v trest-
nom konaní

 	právne poradenstvo – consulting v oblasti trestné-
ho práva

 	vypracovanie právnych analýz v oblasti trestného 
práva

 	právne posúdenie rizikovosti plánovaných a reali-
zovaných obchodných transakcií z aspektu trestnej 
zodpovednosti fyzických a právnických osôb

 	právne poradenstvo – consulting v oblasti com-
pliance zohľadňujúc trestnú zodpovednosť práv-
nických osôb

 	realizácia školení pre klientov v oblasti compliance 
a trestnej zodpovednosti právnických osôb

Relevanciu advokátskej kancelárie Laciak & Co. potvr-
dzuje aj jej pôsobenie, resp. asociovanie JUDr. Ondre-
ja Laciaka, PhD. v Európskej komore obhajcov – Euro-
pean Criminal Bar Association so sídlom v Londýne, 
ktorej členmi sú špičkoví trestní advokáti v rámci celej 
Európy. Rovnako je významnou skutočnosťou aktívne 
pôsobenie v organizácii Fair Trials International so 
sídlom v Londýne a v Bruseli.

JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 
partner

Laciak & Co., s.r.o.
Šafárikovo nám. 7
811 02 Bratislava
Tel.: +421  9 11 27 69 00
e-mail: advokat@laciak.eu
www.laciak.eu
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Lansky, Ganzger & Partner 
Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r. o. 
je slovenská advokátska kancelária vedená štyr-
mi partnermi. Dvaja z nich - Dr. Gabriel Lansky 
a Dr. Gerald Ganzger patria medzi popredných 
rakúskych advokátov. Tretím partnerom je 
Mgr. Štefan Holý, slovenský advokát, zameraný 
najmä na akvizičnú činnosť. Dôležitú úlohu štvr-
tého partnera zohráva JUDr. Martin Jacko, ktorý 
je súčasťou spoločnosti od roku 2008 a okrem ak-
vizičnej činnosti, riadi každodenný biznis a pre-
vádzku bratislavskej kancelárie.

Po vstupe na slovenský trh právnych služieb v roku 
2007 sa nám podarilo identifikovať niektoré právne 
oblasti, ktoré v tom čase neboli dostatočne pokryté 
službami už existujúcich advokátskych kancelárií, 
a tieto následne pokryť ponukou právnych služieb, 
s ktorými sme mali skúsenosti zo zahraničia. V tom 
období sme si uvedomili, že na slovenskom práv-
nom trhu je len niekoľko advokátskych kancelárií, 
ktoré by mali hlboké vedomosti v stavebnom práve 
(medzinárodné štandardy založené na zmluvách 
FIDIC) či v colnom práve (špeciálne v oblasti logis-
tiky). Okrem toho, mnohé slovenské advokátske 
kancelárie boli veľmi lokálne orientované a nemali 
skúsenosti s cezhraničnými transakciami. Dôsled-
kom toho bolo, že tieto spoločnosti neboli schopné 
poskytnúť klientovi riešenia, ktoré by zahŕňali zahra-
ničné právne, obchodné a politické oblasti. Na zá-
klade našich minulých skúseností, nadobudnutých 
v zahraničí, sme boli schopní zaplniť túto medzeru 
na trhu a behom pár rokov sme sa stali jednou z po-

predných advokátskych kancelárií na slovenskom 
právnom trhu.

Na základe pozície našej spoločnosti na trhu sme veľ-
mi často klientmi žiadaní o asistenciu v prípadoch, 
v ktorých iné – štandardné – advokátske kancelárie 
neobstáli. Toto bol prípad slovenských stavebných 
firiem, ktoré sa v poslednom období dostali do pro-
cesu reštrukturalizácie, ako aj najväčšieho stredoeu-
rópskeho výrobcu železničnej techniky či poprednej 
stredoeurópskej private equity skupiny. Okrem toho 
sme tiež často oslovovaní vedúcimi slovenskými ad-
vokátskymi kanceláriami, ktoré si pri riešení vlastných 
prípadov uvedomia, že ich skúsenosti v stavebnom 
práve alebo v práve nehnuteľností nie sú dostatočne 
hlboké. V takých prípadoch poskytujeme kolegom 
a ich klientom spoluprácu vo vyčlenených oblastiach, 
zatiaľ čo oni sa môžu sústrediť na tie oblasti, v ktorých 
majú hlbšie skúsenosti (napríklad sporová agenda).

V procese poskytovania právnej pomoci pre klienta 
vyvinieme najskôr obchodný koncept riešenia prí-
padu a po jeho odsúhlasení klientom, sa sústredíme 
na jeho implementáciu v úzkej spolupráci s klientom 
a jeho ďalšími poradcami (ekonomickými či technic-
kými). Naši slovenskí klienti nás často žiadajú, aby 
sme počas implementácie projektu zastávali pozície 
vo vedení ich spoločností a prevzali tak na seba zod-
povednosť za úspešnosť projektu.

Svoje služby tiež poskytujeme nadnárodným klien-
tom, ktorí majú projekty na Slovensku a uvedomujú si, 
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že ich vlastné kapacity z rôznych dôvodov nepostaču-
jú na niektoré špecifiká slovenskej právnej, politickej 
a spoločenskej komunity. V malej krajine, ako je Slo-
vensko – kde každý pozná každého – je toto kľúčové.

Naša skúsenosť ukazuje, že dokonca aj „formálne“ 
správne právne poradenstvo môže byť pre klienta ne-
použiteľné, ak neberie do úvahy lokálne obchodné, 
spoločenské a politické prostredie. Zároveň si uve-
domujeme, že právne poradenstvo pre nadnárodné 
spoločnosti musí byť poskytované v striktnom súlade 
s medzinárodnými štandardami, ktorých sme si vedo-
mí a ktoré denne používame vo svojej práci.

S ohľadom na našu spoločenskú zodpovednosť sme 
iniciovali vznik niekoľkých platforiem, ktoré by mali 
prispieť k zlepšeniu právneho a spoločenského pro-
stredia v našej krajine či regióne. Sme hrdí na to, že 
sme boli pôvodcom myšlienky založenia najväčšej 
compliance iniciatívy na Slovensku, nazvanej Slovak 
Compliance Circle (SCC), ktorej členmi sú spoločnosti 
s ročnými výnosmi dosahujúcimi v Slovenskej repub-
like spolu takmer 13 miliárd euro. JUDr. Martin Jacko 
je členom predstavenstva tejto významnej organizá-
cie, zatiaľ čo naša spoločnosť je spolu s KPMG Slova-
kia jediným členom komisie expertov.

Majúc na zreteli naše špeciálne zameranie na staveb-
ný sektor a nehnuteľnosti, založili sme špeciálnu spo-
ločnosť s názvom LGP Project Management, s. r. o., 
ktorá sa venuje technickým, procesným a obchodným 
poradenským službám pre stavebné firmy a veľké de-
veloperské spoločnosti.

Potreby našich klientov – verejných obstarávateľov, 
vyústili do založenia osobitnej spoločnosti s názvom 
LGP Public Procurement, s. r. o., ktorá poskytuje služ-
by verejného obstarávania.

 

Lansky, Ganzger & Partner  
Rechtsanwälte, spol. s r.o.
Zámocké schody 2/A
811 01 Bratislava
Tel: +421 2 59 30 80 61
e-mail:  office@lansky.sk
www.lansky.sk 
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LEGATE, s.r.o.         
  

Advokátska kancelária LEGATE, s. r. o. je stred-
ne veľká právna kancelária pôsobiaca v Brati-
slave s komplexnou znalosťou miestnych po-
merov a je prítomná na trhu od roku 2004.

Prioritne sa zameriavame na poskytovanie právnych 
služieb a odbornej pomoci klientovi, pri zachovaní 
maximálnej odbornej starostlivosti a nákladovo 
efektívnej služby. Zaujímame prednú líniu v prí-
pade rizík, ktorým klient čelí, poskytujeme krízový 
manažment, mediáciu konfliktov a v neposlednom 
rade riešenia šité na mieru konkrétnemu klientovi 
a tandemovú spoluprácu s ním. Všetky činnosti sú 
podporené maximálnou flexibilitou a ústretovosťou 
vo vzťahu k obchodnému partnerovi.

Vždy posudzujeme osobitné požiadavky klienta 
a projektu na individuálnej báze, najprv je našim 
zámerom pochopiť modus operandi a len potom 
pripraviť alternatívne riešenia v úzkej spolupráci so 
zástupcami klienta. Keďže žiaden projekt nie je rov-
naký, návrhy takýchto riešení sú buď pod dohľadom 
managing partnera, alebo kreované počas brain-
stormingu poverených advokátov. Individuálny prí-
stup prináša nenahraditeľnú skúsenosť získavania 
klientov na dlhodobé obdobie.

LEGATE profesionálne poskytuje právne služby šty-
rom spoločnostiam zaradených medzi TOP 20 nefi-
nančných spoločností v Slovenskej republike. Port-
fólio klientov advokátskej kancelárie zahŕňa silných 

energetických hráčov, medzinárodné priemyselné 
koncerny ako aj subjekty verejného sektora.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
Právnici združení pod značkou LEGATE sú pripra-
vení flexibilne a profesionálne poskytovať služby 
najvyššej kvality, pri zohľadnení rozsiahlych skú-
seností získaných v cezhraničných transakciách 
a v poradenstve pri tvorbe paneurópskych holdin-
gových štruktúr. Poskytujeme poradenstvo v slo-
venskom, anglickom, nemeckom, ruskom a španiel-
skom jazyku. Advokátska kancelária LEGATE, s. r. o. 
má nasledujúcu štruktúru:

Na čele tímu LEGATE je JUDr. Pe-
ter Vrábel, managing partner, kto-
rý pôsobí ako advokát už od roku 
2000. Špecializuje sa predovšetkým 
na oblasť fúzií a akvizícií, energeti-
ky a priemyslu, zastupovanie pred 
súdmi a arbitráž, prepravy, nehnu-
teľností a verejné obstarávanie. 
Pôsobí tiež ako reštrukturalizačný 

a konkurzný správca, mediátor, v roku 2011 mu bol 
udelený certifikát osoby odborne spôsobilej na 
verejné obstarávanie. Okrem iného vlastní maklér-
sku licenciu na obchodovanie s cennými papiermi. 
JUDr. Peter Vrábel bol vymenovaný Rozhodcovským 
súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej ko-
mory na listinu rozhodcov.
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JUDr. Alena Pláňavská, senior partner, je špe-
cialistom pre oblasť energetiky, bankovníctva a fi-
nancií, stavebného práva a ochranu hospodárskej 
súťaže.

Mgr. Dušan Bartek, senior partner, je vďaka svojej 
viac ako 10-ročnej skúsenosti odborníkom v oblas-
ti ochrany hospodárskej súťaže, práva obchodných 
spoločností, fúzie a akvizície, nehnuteľností.

Súčasťou tímu LEGATE sú 3 senior lawyers / senior 
advokáti - JUDr. Michal Mistrík, ktorý sa venuje 
predovšetkým pracovnému právu, právu obchod-
ných spoločností a sporovej agende, JUDr. Viktó-
ria Draškaba, MEconSC, ktorá je špecialistkou pre 
oblasť prepravy, verejného obstarávania, daňového 
práva a bankovníctva a JUDr. Lucia Staroňová, 
ktorá vyniká v oblasti stavebného práva a nehnuteľ-
ností a práva duševného vlastníctva.

LEGATE tím dopĺňajú taktiež 3 junior lawyers / ad-
vokátski koncipienti – Mgr. Róbert Vaško, Mgr. Mi-
chaela Bašistová a Mgr. Michal Lipták a adminis-
tratívna podpora - Adriana Ambrovičová, office 
manager, Ing. Ketevan Kobachidze, accountant.

ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ZDRUŽENIACH 
A ASOCIÁCIÁCH A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
 	EALA – European Aviation Law Association (Eu-

rópska asociácia leteckého práva);
 	Globalaw (law firm network; http://www.globa-

law.net/ - sieť právnických firiem založená na ju-
risdikčnej exkluzivite);

 	IBA – International Bar Association (Medzinárod-
ná komora advokátov);

 	Výbor pre civilné letectvo;
 	Výbor pre stavebné právo;

LEGATE, s. r. o. úzko spolupracuje s právnymi kan-
celáriami v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku, 
prostredníctvom ktorých sme schopní poskytnúť 
právnu asistenciu aj v týchto jurisdikciách a pro-
stredníctvom Globalaw aj v ostatných svetových 
jurisdikciách – ktorými sú napríklad Nemecko, Švaj-
čiarsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko. LEGATE 
má tiež bohatú skúsenosť v zastupovaní SR v nego-
ciovaní medzinárodných zmlúv.

OCENENIA
V súťaži „Právnická firma roka 2016“ získala LEGA-
TE, s. r. o. ocenenie v kategórii „odporúčaná“ advo-
kátska kancelária pre oblasti telekomunikácie, prá-
vo informačných technológií a verejné obstarávanie.

V roku 2016 získala LEGATE od Chambers & Partners 
ocenenie v kategórii „Band 3“ pre oblasti Corporate/ 
M & A, Dispute resolution a „Other noted firm“ pre 
oblasť Energy.

IFLR 1000 zaradila v roku 2016 LEGATE do kategórie 
„Notable firm“ pre oblasť M & A; v roku 2015 získala 
advokátska kancelária LEGATE ocenenie za svoju 
M & A expertízu.

LEGATE bola ocenená rankingom LEGAL 500 v ka-
tegórii Commercial, Corporate a M & A v roku 2015 
a rovnako aj v roku 2016.

 

LEGATE, s.r.o. 
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 62 52 75 61
e-mail: info@legate.sk
www.legate.sk
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Malata, Pružinský, Hegedüš  
& Partners s.r.o.

Advokátska kancelária MPH patrí medzi reno-
mované advokátske kancelárie v Slovenskej 
republike, ktorá si v uplynulých rokoch vybudo-
vala stabilné postavenie medzi advokátskymi 
kanceláriami poskytujúcimi právne služby na 
najvyššej profesionálnej úrovni.

Participácia v medzinárodných projektoch a zastu-
povanie klientov v súdnych sporoch s medzinárod-
ným prvkom a v medzinárodných arbitrážach, si 
vyžiadala vznik intenzívnej spolupráce so zahranič-
nými advokátskymi kanceláriami, čo má za násle-
dok vznik tesnej medzinárodnej spolupráce v rámci 
novovznikajúcej siete advokátskych kancelárií, po-
skytujúcich právne služby na najvyššej profesionál-

nej úrovni s názvom ACT Legal. MPH je spoluzaklada-
teľom ACT Legal.

MPH sa zameriava na poskytovanie právnych služieb 
prevažne v prospech korporátnej klientely, ktorej 
v rámci poskytovania právnych služieb zabezpečuje 
efektívne vyriešenie konkrétneho problému alebo 
situácie. Právnici našej advokátskej kancelárie tvoria 
vyvážené a efektívne tímy zložené z odborníkov špe-
cializujúcich sa na jednotlivé právne oblasti, na čele 
ktorých je vždy minimálne jeden z partnerov advokát-
skej kancelárie.

V rámci svojho pôsobenia sa MPH spolupodieľa na 
usporadúvaní odborných konferencií a diskusií a svo-
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jim klientom priebežne poskytuje informácie o legis-
latívnych zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na ich 
činnosť.

V roku 2016 advokátska kancelária MPH participo-
vala na príprave odbornej konferencie INFOTRENDY 
2016 a právnici MPH sa taktiež ako speakri zúčastnili 
ďalších odborných konferencií usporadúvanými Hos-
podárskymi novinami (Cloudové služby pre podnika-
nie – Informačné technológie 2016) a portálom eFO-
CUS (Právna ochrana bezpečnosti v digitálnom svete).

Medzi hlavné oblasti pôsobenia našej advokátskej 
kancelárie patria nasledovné oblasti:

 	súdne spory a arbitrážne konania
 	reštrukturalizácia a insolvencia
 	telekomunikácie, právo informačných technológií
 	nehnuteľnosti, development, stavebníctvo
 	právo obchodných spoločností
 	pracovné právo
 	hospodárska súťaž
 	daňové právo

JUDr. Milan Malata
partner

JUDr. Róbert Pružinský
partner

JUDr. Vincent Hegedűš
partner

Mgr. Jana Alušíková
partner

 

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o. 
Apollo Business Center II
Prievozská 4/B 
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 32 11 30 31
e-mail:  office@mph-advocates.com
www.mph-advocates.com
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MAPLE & FISH s.r.o.      

Advokátska kancelária MAPLE & FISH pôsobí na 
slovenskom trhu už viac ako 10 rokov. Prepája-
me dlhoročné bohaté skúsenosti s inovatívnym 
prístupom k riešeniu právnych otázok klientov. 
Členovia tímu MAPLE & FISH, ktorí sú vedení part-
nermi JUDr. Viliamom Karasom, PhD. a JUDr. Mi-
chalom Stasíkom, majú bohaté právne skúsenos-
ti, ktoré získali počas pôsobenia v slovenských 
a medzinárodných advokátskych kanceláriách.

MAPLE & FISH klientom poskytuje širokú škálu práv-
nych služieb so zameraním najmä na právo obchod-
ných spoločností, poradenstvo pri fúziách a akvizíci-
ách, zmluvné právo, súťažné právo a štátna pomoc, 
právo nehnuteľností, poradenstvo v oblasti verejného 
obstarávania, energetiky a pracovného práva. Podstat-
ná časť agendy advokátskej kancelárie MAPLE & FISH 
spočíva v zastupovaní klientov v súdnych a rozhodcov-
ských konaniach.

Cieľom advokátskej kancelárie MAPLE & FISH je posky-
tovať klientom komplexné, efektívne a profesionálne 
právne služby. Pri poskytovaní právnych služieb stavia-
me na dlhoročných znalostiach, dôvere, skúsenostiach 
a orientácii na potreby klientov. Právne služby poskytu-
jeme klientom v slovenskom, anglickom a talianskom 
jazyku.

PRO BONO
V rámci spoločenskej zodpovednosti advokátska kan-
celária MAPLE & FISH myslí tiež na právnu pomoc or-

ganizáciám, ktoré si ju z finančných dôvodov nemôžu 
dovoliť. Formou poskytovania bezplatného právneho 
poradenstva podporujeme občianske združenia, ne-
ziskové organizácie a nadácie, ktoré venujú svoj čas 
a energiu verejno-prospešným aktivitám a pomoci 
iným. Bezplatné resp. zvýhodnené právne služby 
poskytujeme napríklad neziskovej organizácii PLA-
MIENOK, nadácii PRO VIDA, neziskovej organizácii 
CENTRUM MEMORY, občianskemu združeniu POKOJ 
A DOBRO a tiež neziskovej organizácii DofE (Medzi-
národná cena vojvodu z Edinburghu).

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA S UVEDENÍM 
NIEKTORÝCH REFERENČNÝCH PROJEKTOV

Právo obchodných spoločností / fúzie a 
akvizície 
Právnici advokátskej kancelárie pracovali na fúziách 
a akvizíciách pre klientov z rozličných sektorov, vrá-
tane energetiky, zdravotníctva, nehnuteľností a sta-
vebného priemyslu. Medzi popredné transakcie, na 
ktorých sme v poslednom období v tejto oblasti 
pracovali patrí (i) zastupovanie Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky pri akvizícii projektu Národné-
ho futbalového štadióna, (ii) zastupovanie zahranič-
ného investičného fondu pri akvizícii skupiny podni-
kov s objemom transakcie vo výške viac ako 100 mil. 
eur a (iii) zastupovanie klienta pôsobiaceho v oblasti 
energetiky pri nastavovaní zmluvných vzťahov v rámci 
joint venture s objemom transakcie vo výške viac ako 
200 mil. eur.
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Developerské projekty a nehnuteľnosti
Poradenstvo v tejto oblasti pokrýva širokú škálu akti-
vít vrátane štruktúrovania transakcií, výstavby veľkých 
stavebných celkov, kúpy a predaja, projektovania, 
prenájmu, prevádzkovania a financovania nehnuteľ-
ností. Medzi referenčné projekty, na ktorých členovia 
teamu za posledné obdobie pracovali možno zahr-
núť (i) poskytovanie právneho poradenstva pre spo-
ločnosť MH Invest a Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky v súvislosti s budovaním Stra-
tegického parku Nitra, (ii) poskytovanie poradenstva 
skupine talianskych investorov pri predaji realitné-
ho portfólia, (iii) poskytovanie poradenstva medzi-
národnej private equity skupine pri akvizícii rezi-
denčného projektu s objemom transakcie vo výške 
12 mil. eur a (iv) poskytovanie právnych služieb pri 
výstavbe nemocnice v Bratislavskom kraji s obje-
mom transakcie vo výške 50 mil. eur.

Sporová agenda
Jednou zo základných nosných oblastí, na ktoré sa 
advokátska kancelária MAPLE & FISH špecializuje, je 
zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských 
konaniach. Medzi popredných klientov advokátskej 
kancelárie v oblasti súdnych sporov patrí Európska 
komisia a spoločnosť RAVAK, ktorá je najväčším čes-
kým výrobcom kúpeľňového vybavenia s význam-
ným postavením v strednej Európe. Právne služby 
poskytujeme klientom tiež v súvislosti s vymáhaním 
reštitučných nárokov alebo uplatňovaním iných 
práv k nehnuteľnému majetku.

Právo verejného obstarávania
Členovia advokátskej kancelárie MAPLE & FISH po-
skytujú právnu podporu pri rôznych špecifických 
otázkach súvisiacich s procesmi verejného obstará-
vania nielen uchádzačom, ale aj verejným obstará-
vateľom pri zadávaní komplexných verejných záka-
ziek či už v oblasti dopravy, výstavby ale aj služieb, 
ktoré len v roku 2016 predstavovali zákazky v obje-
me viac ako 250 mil. eur. Partner kancelárie JUDr. Vi-
liam Karas, PhD. je od roku 2009 členom osobitnej 
komisie predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie 
ako aj členom poradného orgánu predsedníčky Úra-
du pre verejné obstarávanie - Fóra expertov pre verej-
né obstarávanie.

Eurofondy
MAPLE & FISH poskytuje právnu pomoc žiadateľom 
nielen pri štruktúrovaní žiadostí o nenávratné fi-
nančné príspevky, ale najmä pri uplatňovaní korek-
cií pre rôzne nedostatky pri čerpaní nenávratných 
finančných príspevkov. Zastupujeme mnohých pri-
jímateľov v súdnych sporoch pred súdmi Slovenskej 
republiky, ktorých predmetom sú korekcie v objeme 
viac ako 20 mil. eur.

 

MAPLE & FISH s.r.o.
Dunajská 15/A
811 08 Bratislava 
Tel.:  +421 2 57 10 27 77
e-mail: info@maplefish.sk
www.maplefish.sk
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MAREK & PARTNERS, s.r.o.    
   

Činnosť našej kancelárie je založená na jednodu-
chom princípe – spájať najvyššie medzinárodné 
štandardy poskytovania právnych služieb s hl-
bokou znalosťou miestneho právneho systému 
a podnikateľskej kultúry a praxe.

FIRMA & HODNOTY
Od nášho založenia v roku 1997 sme úspešne zastu-
povali a poskytovali právne služby stovkám nadná-
rodných, ako aj domácich klientov v rozmanitých 
cezhraničných a multinárodných transakciách a pro-
jektoch. Našimi klientmi sú, okrem iných, desiatky 
spoločností, ktoré sa nachádzajú v zoznamoch naj-
väčších globálnych spoločností ako FORTUNE 500 
a FT GLOBAL 500.

Roky skúseností v cezhraničnom poskytovaní práv-
neho poradenstva a tím kvalifikovaných odborníkov 
s medzinárodným vzdelaním a pracovnými skúsenos-
ťami nám umožňujú poskytovať právne služby v kva-
lite porovnateľnej v plnom rozsahu s tou, ktorú po-
núkajú medzinárodné advokátske kancelárie. Našou 
cennou pridanou hodnotou je však dôkladná znalosť 
miestneho právneho a podnikateľského prostredia.

Od samého začiatku bolo naším záväzkom poskyto-
vať klientom služby v špičkovej kvalite a na výnimoč-
nej úrovni – a to sa nezmenilo. Čo sa zmenilo, je to, že 
s každou ďalšou skúsenosťou sme schopní prinášať 
kreatívnejšie právne riešenia komplexných a nároč-
ných problémov spojených s podnikaním.

Naším prvoradým záujmom je poskytnúť klientom 
spoľahlivú právnu podporu a tak im pomáhať dosiah-
nuť ciele ich podnikania. Znamená to, že sme nielen 
schopní pokrývať rozličné oblasti právnej praxe, ale 
že sme tiež dosiahli úroveň, kde doslova predvídame 
potreby našich klientov vznikajúce zároveň s tým, ako 
ich podnikanie rastie, expanduje a nevyhnutne sa 
mení a musí sa prispôsobovať novým podmienkam.

PRAX & ODBORNOSŤ
Poskytujeme úplnú škálu právnych služieb, vďaka 
čomu sme pre našich klientov plnohodnotným part-
nerom vo všetkých ich právnych záležitostiach.

FÚZIE & AKVIZÍCIE 
Reputácia našej kancelárie je z veľkej časti založe-
ná na kvalite právnych služieb, ktoré sme poskytli 
a poskytujeme práve v tejto oblasti. Naši advokáti 
zastupovali veľké množstvo nadnárodných a domá-
cich klientov v mnohých kľúčových priemyselných 
odvetviach.

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI & OBCHODNÉ PRÁVO
Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva ob-
chodných spoločností a obchodného práva tvorí 
jadro našej praxe. Podieľame sa na riešení právnych 
otázok súvisiacich so všetkými korporátnymi a pre-
vádzkovými aspektmi podnikania klientov – počnúc 
výberom vhodnej formy na vykonávanie podnikateľ-
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skej činnosti cez jej zriadenie až po priebežnú právnu 
podporu ich pôsobenia a rozvoja.

Poskytujeme tiež poradenstvo ohľadom širokej škály 
obchodných zmluvných dojednaní – od rozličných 
druhov všeobecných obchodných podmienok cez 
bežné zmluvy s dodávateľmi, zákazníkmi a ostat-
nými obchodnými partnermi až po „na mieru ušité“ 
zmluvy pokrývajúce špecifické dojednania.

REGULAČNÉ ZÁLEŽITOSTI & DODRŽIAVANIE 
PREDPISOV
Regulačné záležitosti sa v mnohých oblastiach 
podnikania stávajú čoraz významnejším faktorom, 
obzvlášť v odvetviach, ktoré sú regulované pre ne 
špecifickými predpismi, ako napríklad bankovníc-
tvo, poisťovníctvo, farmaceutický priemysel, po-
skytovanie zdravotnej starostlivosti, obchodovanie 
s vojenským materiálom či telekomunikácie.

Takisto mnohé záležitosti a procesy súvisiace s pod-
nikaním podliehajú v rôznej miere regulácii (spome-
dzi nich možno spomenúť napríklad ochranu spot-
rebiteľa, bezpečnosť výrobkov, ochranu životného 
prostredia, ochranu osobných údajov či uchováva-
nie dokumentov a záznamov).

Pre mnohé podnikateľské subjekty sa preto stáva 
nevyhnutným poznanie toho, do akej miery regu-
lácia môže ovplyvniť ich činnosť a ako zvládnuť 
možné riziká s tým spojené tak, aby si uchovali svoje 
postavenie na trhu a dobrú povesť v podnikateľskej 
komunite.

Z týchto dôvodov máme v našom tíme odborníkov 
so skúsenosťami a znalosťami potrebnými na to, 
aby sme mohli našich klientov bezpečne previesť 
zložitými a často mätúcimi zákutiami regulačných 
záležitostí a pomohli im pri zabezpečovaní súladu 
ich aktivít s príslušnými regulačnými požiadavkami.

NEHNUTEĽNOSTI & VÝSTAVBA
Naša kancelária má skúsenosti s poskytovaním 
právneho poradenstva v rámci mnohých projektov 
v oblasti nehnuteľností a výstavby. Pri poskytovaní 
služieb v tejto oblasti sme zastupovali široké spek-
trum účastníkov trhu, vrátane predávajúcich, kupu-
júcich, developerov, prenajímateľov a nájomcov.

BANKOVNÍCTVO & FINANCIE 
Finančné transakcie a súvisiace záležitosti nás kon-
frontujú s rastúcimi nárokmi. Zložitosť týchto transak-
cií vyžaduje také štruktúrovanie a právnu dokumen-
táciu, ktorá spĺňa vysoké očakávania hráčov na trhu. 
V tejto súvislosti môže byť tiež potrebné zohľadniť 
rôzne regulačné požiadavky a požiadavky vyplýva-
júce z práva obchodných spoločností.

Naše rozsiahle skúsenosti nám umožňujú zaoberať 
sa týmito záležitosťami komplexne tak, aby sme 
klientom poskytli právne služby vysokej kvality, kto-
ré splnia ich očakávania.

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ & PROTIMONOPOLNÉ 
PRÁVO 
Poskytujeme kompletné právne služby a poraden-
stvo vo všetkých záležitostiach hospodárskej súťaže 
podľa slovenského práva. To, čo od nás získate, je 
dôkladná znalosť domáceho prostredia, ktorá sa 
ukázala byť výhodou nevyčísliteľnej hodnoty.

PRACOVNÉ PRÁVO & ODMEŇOVANIE 
Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo v ši-
rokej škále záležitostí spadajúcich do oblasti slo-
venského pracovného práva, pričom vychádzame 
z početných skúseností získaných pri poskytovaní 
právnych služieb mnohým našim klientom, vrátane 
zahraničných klientov, ktorí majú v Slovenskej re-
publike zriadené dcérske spoločnosti alebo organi-
začné zložky.

Zameriavame sa najmä na právne poradenstvo vo 
veciach týkajúcich sa zakladania a ukončovania 
pracovnoprávnych vzťahov s osobami vo vyšších 
riadiacich pozíciách a tiež na poradenstvo ohľadom 
pracovnoprávnych aspektov organizačných zmien, 
vrátane záležitostí spojených s hromadným prepúš-
ťaním, ako aj na prípravu rozličných typov pracov-
noprávnych zmlúv a dohôd a poskytovanie súvisia-
ceho poradenstva.

KONKURZ & REŠTRUKTURALIZÁCIA 
V čase finančných problémov môže byť kvalifikova-
né právne poradenstvo tým životne dôležitým fakto-
rom, ktorý pomôže zachrániť podnikanie a postaviť 
ho znova na nohy.
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Našim klientom ponúkame naše skúsenosti a schop-
nosti v rozličných oblastiach práva na to, aby sme 
im (či už v postavení dlžníka alebo veriteľa) poskytli 
právnu podporu vo všetkých právnych aspektoch 
reštrukturalizácie a riešenia problémov spojených 
s platobnou neschopnosťou. Poskytnutím vhodného 
a včasného poradenstva tak pomáhame účinne chrá-
niť záujmy klientov a zachovať hodnotu ich aktív.

Od pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii 
sme rozšírili naše služby v tejto oblasti aj o poraden-
stvo ohľadom miestnych aspektov cezhraničných 
konkurzných konaní vedených v zmysle Nariadenia 
rady (ES) o konkurznom konaní.

SÚDNE KONANIA & ARBITRÁŽE 
Na čoraz globálnejšom trhu spoločnosti nevyhnut-
ne vstupujú do prudko konkurenčného prostre-
dia. V takomto prostredí sú v hre mnohé premenné 
a existencia sporov je v podstate nevyhnutná. Ich 
zvládnutie vyžaduje skúsenú ruku a veľké množstvo 
znalostí a skúseností, pričom prednosťou je kombiná-
cia medzinárodných skúseností a znalosti miestnych 
pomerov.

Vďaka tomu sme schopní posúdiť právne riziká a zá-
väzky a identifikovať prípadné problémy ešte pred-
tým, ako nastanú. Keď už k sporom dôjde, pomôžeme 
navrhnúť a zrealizovať vhodnú a účinnú stratégiu.

ĽUDIA & SCHOPNOSTI
Advokátsku kanceláriu robia úspešnou ľudia, ktorí za 
ňou stoja. Pretože sme si toho plne vedomí, vynakla-
dáme veľké úsilie na to, aby sme angažovali talento-
vaných právnikov so silným záväzkom dosahovať naj-
vyššiu profesionálnu úroveň a so snahou o neustále 
zlepšovanie sa.

Našim právnikom dávame náležité školenie a know-
how, vďaka čomu môžeme vytvoriť kompaktný tím 
zameraný na poskytovanie právnych služieb tej naj-
vyššej kvality, ktorá je podporená znalosťami a skú-
senosťami nadobudnutými našimi odborníkmi počas 
mnohých rokov poskytovania právneho poradenstva.

Ako tím čerpáme z rôznorodých odborných znalostí 
a skúseností našich členov a tak sme schopní pružne 
a efektívne reagovať na potreby našich klientov.

 

MAREK & PARTNERS, s.r.o.
Palisády 36
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 88 94
e-mail: office@marek.sk
www.marek.sk
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Pantone 221 C

MENKE LEGAL s.r.o.       
 

Advokátska kancelária MENKE LEGAL pôsobí na 
trhu od roku 2015 a založili ju partneri JUDr. Lu-
cia Janská, LLM a JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb. 
Aktuálne disponuje teamom 7 právnych špe-
cialistov s bohatými skúsenosťami, ktoré na-
dobudli počas pôsobenia v popredných medzi-
národných advokátskych kanceláriách, kde sa 
podieľali na najvýznamnejších transakciách v Slo-
venskej republike.

PRÁVNE SLUŽBY
Advokátska kancelária MENKE LEGAL poskytuje práv-
ne služby vo väčšine právnych odvetví, no v našej pra-
xi sa zameriavame najmä na nasledovné oblasti, kde 
patríme medzi špičku na trhu právnych služieb v Slo-
venskej republike.

 	Verejné obstarávanie – v rámci špecializácie na ve-
rejné obstarávanie poskytuje advokátska kancelária 
MENKE LEGAL komplexné právne poradenstvo už 
od samotnej prípravy verejnej zákazky, cez uzatvore-
nie zmluvy, až po realizáciu verejnej investície. O na-
šich skúsenostiach svedčí množstvo klientov, ktorí 
vyhľadávajú našu advokátsku kanceláriu práve kvôli 
tejto špecializácii, či už ako uchádzači o verejné ob-
starávanie alebo ako samotní obstarávatelia – naši 
právnici sa napr. podieľali na príprave najväčšieho 
PPP projektu v strednej Európe, a to projektu diaľ-
nice D4 a rýchlostnej cesty R7 (Obchvat Bratislavy);

 	Sporová agenda – náš právny tím má rozsiahle skú-
senosti v oblasti riešenia sporov na národnej i me-

dzinárodnej úrovni. Pri poskytovaní právnych slu-
žieb v oblasti sporovej agendy zabezpečujeme pre 
našich klientov servis od prevzatia zastupovania až 
po konečné uzavretie jednotlivých prípadov. Naše 
kvality v tejto oblasti dokazuje zastupovanie Sloven-
skej republiky vo viacerých miliardových sporoch, 
či už pred súdmi SR alebo v rámci medzinárodných 
arbitrážnych konaní. V tejto oblasti patrí JUDr. Ľu-
dovít Mičinský, MCIArb medzi popredných sloven-
ských právnikov zaoberajúcich sa rozhodcovským 
konaním;

 	Právo duševného vlastníctva a právo informačných 
a komunikačných technológií – táto špecializácia 
advokátskej kancelárie MENKE LEGAL patrí k jed-
nému z našich „pilierových“ zameraní. Právni špe-
cialisti pod vedením JUDr. Lucie Janskej, LLM pat-
ria medzi popredných a oceňovaných odborníkov 
v poskytovaní poradenstva v oblastiach implemen-
tácie informačných systémov, outsourcingu a verej-
ného obstarávania informačných systémov. O ich 
kvalitách svedčí množstvo publikačných činností 
v rámci konferencií a odborných publikácií, ako aj 
mnoho úspešne zrealizovaných projektov pre klien-
tov v oblasti IT;

 	Obchodné právo a transakčné poradenstvo – v tej-
to oblasti naši právnici dlhodobo poskytujú právne 
služby či už zahraničným investorom, alebo silným 
domácim spoločnostiam v rôznych oblastiach pod-
nikania. Naše služby sú využívané v rámci celej škály 
obchodných transakcií vrátane due diligence, nado-
búdania majetkových podielov, zlučovania spoloč-
ností, ako aj negociácií a externého financovania;
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 	Pracovné právo – oblasť pracovného práva je neod-
deliteľnou súčasťou dlhoročnej praxe našich špecia-
listov, pričom advokátska kancelária MENKE LEGAL 
má bohaté skúsenosti s právnym poradenstvom 
poskytovaným či zamestnancom alebo zamestná-
vateľom, vrátane sporovej agendy v tejto veci;

 	Cieľom MENKE LEGAL je poskytovanie komplexných 
vysoko kvalitných právnych služieb v kombinácii 
s lokálnymi znalosťami a kontaktmi. Investujeme 
úsilie do vytvárania priestoru, v ktorom klienti ťažia 
z našej odbornosti a lokálnych znalostí trhu, pričom 
sa snažíme klientom poskytovať služby priamo na 
mieru.

TEAM
Sme mladou, no dynamicky sa rozvíjajúcou advokát-
skou kanceláriou, ktorá si za krátky čas svojho pôso-
benia vytvorila na trhu svoje miesto, a to najmä vďa-
ka skúsenostiam a kvalite nášho tímu pod vedením 
JUDr. Lucie Janskej, LL.M. a JUDr. Ľudovíta Mičinské-
ho, MCIArb.

Lucia Janská je uznávanou špe-
cialistkou v oblasti práva informač-
ných technológií, práva duševného 
vlastníctva, mediálneho práva a ob-
chodných transakcií. V rámci svojej 
praxe poskytuje právne poradenstvo 
mnohým spoločnostiam pôsobiacim 
v oblasti ICT, najmä pri vypracovaní 

zmluvnej dokumentácie na dodávku informačných 
systémov, IT subdodávateľských zmlúv, licenčných 
zmlúv, zmlúv o úschove zdrojových kódov, či tzv. SLA 
zmlúv. Zároveň pôsobí ako poradca pri účasti firiem 
z oblasti IT v procese verejného obstarávania na do-
dávku informačných systémov.

Ľudovít Mičinský sa špecializuje na 
poskytovanie právneho poradenstva 
v oblasti riešenia sporov, verejných 
investícií a obchodných transakcií. 
V oblasti riešenia sporov patrí Ľudo-
vít Mičinský medzi popredných slo-
venských právnikov, zaoberajúcich 
sa rozhodcovským konaním, pričom 

zastupoval Slovenskú republiku vo viacerých medzi-
národných multi-miliónových investičných sporoch. 
V rámci špecializácie na verejné investície sa Ľudovít 
Mičinský podieľal na realizácii jedného z najväčších 

PPP projektov v Európe, a to PPP Projektu diaľnice D4 
a rýchlostnej cesty R7 (Obchvat Bratislavy).

Veríme, že špecializácie našej advokátskej kancelárie 
spolu so skúsenosťami a odbornosťou našich právni-
kov doplnené individuálnym prístupom k požiadav-
kám klienta, sú tou pravou kombináciou pre budúcu 
úspešnú spoluprácu s našimi klientmi.

MENKE LEGAL s.r.o.
Gorkého 3
811 01 Bratislava
Tel.:  +421 2 21 29 14 10
e-mail:  office@menke-legal.com
 www.menke-legal.com
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M

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.   
   

Moreno Vlk & Asociados (MVA) založili v roku 2006 
José Julio Moreno Baena a Václav Vlk – uznávaní 
odborníci na procesné zastupovanie. Obaja vní-
mali vždy právne poradenstvo ako komplexnú 
podporu klienta a z toho tiež vychádza súčas-
ná multidisciplinárna ponuka MVA miestnych 
a medzinárodných právnych služieb.

MVA existuje 10 rokov, ale naša prax však začala už 
v roku 1986, respektíve od roku 1995. Našou vizit-
kou je stabilita a skúsenosť, skúsenosti so zastupo-
vaním pred súdmi a štátnymi orgánmi. Nepýšime sa 
iba slovami "dynamická alebo perspektívne sa roz-
víjajúca", kľúčové pre nás je aby každý z našich práv-
nikov začínal od piky a mal skúsenosti s procesným 
zastupovaním. Ak hľadáte korporátnych právnikov, 
nie ste na správnej adrese. Pokiaľ ale hrozí súd, 
problém, alebo je potreba vyriešiť konkrétnu záleži-
tosť, realizovať jeden projekt, môžete sa s dôverou 
obrátiť na MVA.

Pôsobíme v Španielskom kráľovstve, Českej re-
publike a Slovenskej republike. Našou doménou 
je procesné zastupovanie so zameraním na kla-
sickú advokátsku sporovú a nesporovú agendu 
a komplexné medzinárodné a národné právne 
služby pre korporátnu klientelu. Služby MVA posky-
tuje cez dvadsať interných advokátov, právnikov 
a účtovníkov vo všetkých troch krajinách. Právne 
služby poskytujeme nielen v slovenskom, českom 
a španielskom jazyku, ale aj v anglickom, ruskom 
a nemeckom.

Sme jediná Slovensko-Česko-Španielska advokátska 
kancelária, ktorá poskytuje priame zastúpenie špa-
nielskymi právnikmi. Vďaka tomu je rozsah našich 
služieb jedinečný, najmä pre slovenské firmy s pô-
sobnosťou v hispánskej oblasti a pre španielsky ho-
voriacu klientelu.Naši právnici majú dôvernú znalosť 
miestneho prostredia – právnej praxe, mentality ľudí 
ako i spoločenských zvyklostí. MVA bola od samého 
začiatku existencie vedome budovaná ako medziná-
rodná advokátska kancelária vznikajúca spojením 
miestnych advokátov z oboch krajín, a nie teda ako je 
obvyklé vytváraním zahraničných pobočiek českých 
advokátskych kancelárií v zahraničí alebo naopak za-
hraničných kancelárií v Čechách resp. na Slovensku. 
Tento koncept je výnimočný nielen v rámci prostredia 
českej alebo slovenskej advokácie.

Spolupracujeme s kolegami z viacerých kancelárií 
a sme vítanými procesnými konzultantmi v záležitos-
tiach ich klientov. Služby MVA hľadajú tí, ktorí chcú 
riešiť svoje problémy v rodinných či civilných veciach, 
a majú záujem aj v týchto veciach o komplexné služby 
na úrovni najlepších slovenských a medzinárodných 
korporátnych kancelárií.

MVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Špecializujeme sa na:

 	Zastúpenie v Španielskom kráľovstve – vymáhanie 
pohľadávok, náhrady škody, nehnuteľnosti, rodin-
né právo, obchodné spoločnosti
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 	Zastúpenie španielskych a španielsky hovoriacich 
klientov – obchodné vzťahy, rodinné právo, poistné 
plnenia, cezhraničné spory

 	Generálnu prax v obore občianskeho, obchodného, 
pracovného práva

 	Generálnu prax v obore trestného a správneho 
práva

MVA V ČESKEJ REPUBLIKE
Špecializujeme sa na:

 	Komplexné vedenie sporu, správneho konania, či 
trestného procesu, vrátane prípravy a zaistenia dô-
kazov a mediálneho zastúpenia

 	Zodpovednostné vzťahy z náhrady škody pri pl-
není zmlúv, konkurzné konanie a zodpovednost-
né vzťahy štatutárnych orgánov a vrcholového 
manažmentu

 	Náhrady škody, ochrana dobrej povesti a ochrana 
fyzických osôb vo vzťahu k nesprávnemu úradnému 
postupu a nezákonným rozhodnutiam

 	Kontrola zmluvnej agendy so zameraním na pre-
venciu a prípravu na potenciálne súdne spory

 	Majetkové vzťahy k nehnuteľnostiam a hnuteľné-
mu majetku, obchodným podielom a vzťahy ich 
spoluvlastníkov

 	Zastupovanie príslušníkov stavu sudcovského, no-
társkeho, štátnych zástupcov a advokátov, vo všet-
kých typoch konaní

 	Rodinné právo a vyrovnanie BSM
 	Trestné činy hospodárske a verejných činiteľov
 	Športové právo
 	Zastúpenie v Španielskom kráľovstve a Latinskej 

Amerike a to najmä vymáhanie pohľadávok, náhra-
dy škody, poistné udalosti, nehnuteľnosti, rodinné 
právo, obchodné spoločnosti

 	Komplexné právne zastúpenie pre investorov zo 
Španielskeho kráľovstva

 	Komplexné právne zastúpenie pre obchodné spo-
ločnosti, iba na odporúčanie

MVA V ŠPANIELSKOM KRÁĽOVSTVE
Špecializujeme sa na:

 	Zastupovanie pred civilnými a obchodnými súdmi
 	Právne vzťahy k nehnuteľnostiam a právne otázky 

urbanizmu
 	Zastupovanie pri jednaní so štátnou správou

 	Agenda obchodných spoločností
 	Zastúpenie v Českej republike a Slovenskej 

republike
 	Rodinné právo a BSM

Kanceláriu založili Václav Vlk a José Julio Moreno Bae-
na. Obaja ako uznávaní odborníci na procesné zastu-
povanie a právne poradenstvo v podobe komplexnej 
podpory klienta vytvorili strednú medzinárodnú kan-
celáriu orientovanú na špecializované zastupovania 
na miestnych trhoch a komplexné medzinárodné 
a národné právne služby v krajinách, kde pôsobíme. 
Dnes ponúka svoje služby v troch štátoch 20 právni-
kov a účtovníkov.

JUDr. Václav Vlk
Zakladajúci partner kancelárie. Za-
meriava sa najmä na prípravu proces-
ných stratégií pre klientov, všeobecné 
právne poradenstvo v oblasti občian-
skeho práva, všeobecné právne pora-
denstvo v oblasti obchodného práva, 
zastupovanie v sporoch týkajúcich sa 

obchodných spoločností, nekalej súťaže, arbitrážnych 
konaní, procesné zastupovanie v občianskom práve, 
rodinnom práve. V trestnom práve sa venuje obhaj-
obe v hospodárskych trestných činoch a trestných 
činoch verejných činiteľov. Ďalej sa venuje zodpoved-
nostným vzťahom a náhrade škody voči štátu. Publi-
kačná činnosť v odbornej tlači a denníkoch. Predseda 
výboru pre vonkajšie vzťahy Českej advokátskej ko-
mory. Zakladajúci člen Únie obhajcov a člen prezídia 
Únie obhajcov. Zapísaný v Českej a Slovenskej advo-
kátskej komore.

José Julio Moreno Baena
Zakladajúci partner kancelárie. Ab-
solvent Universidad de Comillas, 
Instituto Católico. Postgraduálne štú-
dium Universidad de Venezuela de 
Técnicas de Selección y Orientación 
de Personal. Orientuje se hlavne na 
investičné poradenstvo vo veciach 

nehnuteľností. Je odborníkom na stavebné právo 
a otázky súvisiace s urbanizáciou.
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Guillermo Moreno Jaureguízar
Vedúci kancelárie v Madride. Absol-
vent Universidad Pontificia Comillas 
v Madride. Popri právnickom vzdelaní 
taktiež i absolvent medzinárodných 
vzťahov. Zapísaný v zozname advo-
kátov v Colegio de Abogados de Mad-
rid, v Českej a Slovenskej advokátskej 

komore. Špecializuje sa na medzinárodné a komuni-
tárne právo, občianske a obchodné právo.

JUDr. Petra Baňáková
Vedie pobočku Bratislavskej kance-
lárie. Absolventka Právnickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bys-
trici. Počas štúdií absolvovala stáž 
v advokátskej kancelárii v Bostone, 
USA. Po ukončení školy pracovala 
v Slovenskej agentúre pre rozvoj in-

vestícií a obchodu, p. o.Pri výkone advokácie sa zao-
berá najmä právom obchodným, správnym a rodin-
ným, ďalej zabezpečuje komplexné služby v oblasti 
práva občianskeho.

 

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
Cukrová 14
811 08 Bratislava
Tel.:  +421 2 59 32 41 73
Mobil: +421 9 01 79 86 98
e-mail: bratislava@moreno-vlk.eu
www.moreno-vlk.eu  
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MST PARTNERS, s.r.o.       
 

Advokátska kancelária MST PARTNERS, s. r. o. 
bola vytvorená skúsenými advokátmi a advokát-
skymi koncipientmi, ktorí v období rokov 2001 až 
2010 pracovali v bývalej kancelárii JUDr. Ernesta 
Valka, PhD. Naša erudícia má teda základ v parti-
cipácii a zastupovaní najzávažnejších a mediálne 
známych káuz.

Po zániku advokátskej kancelárie VALKO & PARTNERS 
sme sa rozhodli zachovať nastavené kvalitatívne štan-
dardy poskytovaných právnych služieb vytvorením 
advokátskej kancelárie MST PARTNERS, s. r. o.

Tím MST PARTNERS, s. r. o. pozostáva z 11 advokátov 
a 4 koncipientov, pričom spolupracujeme s ďalšími 
externými advokátmi v rámci stredného aj východné-
ho Slovenska. Všetci členovia nášho tímu majú plynu-
lú angličtinu a /alebo nemčinu.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne služ-
by prierezovo naprieč jednotlivým právnym odvet-
viam. Špecializujeme sa na právo nehnuteľností a de-
velopment vrátane projektov realizovaných v režime 
zmlúv FIDIC, právo duševného vlastníctva, reklamné 
a mediálne právo, právo verejného obstarávania, prá-
vo IT, konkurzné právo, ústavné právo, súdne spory 
a rozhodcovské konania.

Popri poskytovaní právnych služieb sa venujeme aj 
publikačnej činnosti týkajúcej sa ťažiskových oblastí, 
v ktorých naša kancelária pôsobí, ako sú súdne spory, 
poisťovníctvo, verejné obstarávanie a developerské 

projekty spravujúce sa režimom FIDIC. Jeden z členov 
nášho tímu JUDr. Juraj Tkáč je autorom, resp. spolu 
autorom viacerých odborných článkov, ale aj komen-
tárov k danej problematike (napr. Tkáč, J,: Aplikácia 
FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom 
poriadku, Iura Edition, Bratislava 2013, Tkáč, J, Gri-
ga M.: Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Iura 
Edition, Bratislava 2012).

Okrem strohého právneho pohľadu na problematiku 
je našou snahou poskytovať klientom poradenstvo so 
zohľadnením ich obchodných zámerov, špecifík seg-
mentu, v ktorom pôsobia a teda ponúkať im koncepč-
ne premyslené stratégie a realizovateľné sofistikované 
riešenia.

Nakoľko na čele kancelárie MST PARTNERS, s. r. o. 
stoja traja advokáti s bohatými skúsenosťami, máme 
za sebou portfólio komplikovaných a právne zaují-
mavých transakcií, z ktorých by sme za rok 2015 radi 
zmienili najmä nasledovné:

 	Spoločnosti DÚHA, a. s. poskytujeme komplexné 
právne poradenstvo vo viacerých stavebných pro-
jektoch, vrátane právneho zastupovania pri uplat-
ňovaní nárokov zhotoviteľa voči investorovi v reži-
me FIDIC, ako aj pri zastupovaní spoločnosti Dúha 
v súdnych konaniach.

 	Spoločnosti SAP Slovensko, s. r. o., člen skupiny 
SAP, ktorá je z hľadiska príjmov svetový líder v ob-
lasti podnikového softvéru a súvisiacich služieb, 
poskytujeme kompletné právne služby už od roku 
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2009, pričom počas tohto obdobia sme participo-
vali na tvorbe zásadných zmluvných dokumentov 
týkajúcich sa udeľovania licenčných práv k počíta-
čovým programom – podnikovému softvéru a im-
plementácie softvéru v rámci procesu informatizá-
cie verejnej správy.

 	Generali Poisťovňa, a. s. poskytujeme komplexné 
služby právneho zastupovania v sporoch vede-
ných v Slovenskej republike a to v Bratislavskom, 
Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Košickom 
a Prešovskom kraji. Špecializujeme sa na spory 
týkajúce sa zahrnutia náhrady nemajetkovej ujmy 
v peniazoch do rozsahu poistného krytia povinné-
ho zmluvného poistenia motorových vozidiel, škôd 
na zdraví ako aj nárokov na poistné plnenie, ktoré 
kryje škody vzniknuté pri výkone podnikateľskej 
činnosti.

 	Spoločnosti EURO-BULDING, a. s. poskytujeme 
komplexné právne služby v oblasti verejného ob-
starávania, sporovej agendy, týkajúcej sa ochrany 
dobrej povesti právnickej osoby ako aj v správ-
nych konaniach, v ktorých je EURO-BUILDING, a. s. 
účastníkom.

 	Jednej z najúspešnejších reklamných agentúr sú-
časnosti Wiktor Leo Burnett, s. r. o. poskytujeme 
komplexné právne poradenstvo v kampaniach pre 
klientov tejto reklamnej agentúry, akými sú mo-
bilný operátor, automobilová spoločnosť, výrobca 
pív, nákupné centrum a pod. Úlohou našej kance-
lárie je okrem klasickej prípravy obchodno-právnej 
dokumentácie aj poskytovanie podpory a právne 
poradenstvo klientovi z autorsko-právneho aspek-
tu, ako aj nekalej súťaže s cieľom vytvárania úspeš-
ných reklamných kampaní nezasahujúcich do práv 
tretích osôb a súladných s platnou legislatívou.

MST PARTNERS, s.r.o. 
Laurinská 3
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 59 30 80 86
e-mail: recepcia@mstpartners.sk
www.mstpartners.sk
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Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. 
     

Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) je advokát-
ska kancelária so sídlom v Bratislave a Prahe 
s vysokou špecializáciou v nasledujúcich oblas-
tiach slovenského, českého a únijného práva:

 	súťažné právo,
 	verejné obstarávanie,
 	regulované odvetvia, predovšetkým energetika 

a telekomunikácie,
 	compliance.

Na rozdiel od väčšiny advokátskych kancelárií sa 
tak NKA zameriava iba na špecifické právne pora-
denstvo v určitých právnych odvetviach. V oblas-
tiach, na ktoré sa nešpecializuje, potom NKA spo-
lupracuje s uznávanými aliančnými advokátskymi 
kanceláriami.

ŠPECIALIZÁCIA
NKA poskytuje v oblastiach, na ktoré sa špecializuje, 
predovšetkým nasledujúce právne služby.

Právo hospodárskej súťaže
Právne poradenstvo pokrýva všetky aspekty súťaž-
ného práva, predovšetkým:

 	oznamovanie koncentrácií podnikateľov národ-
ným súťažným orgánom alebo Európskej komisii, 
vrátane koordinácie oznamovania vo viacerých 
jurisdikciách,

 	zastupovanie klientov pred národnými súťažnými 
orgánmi a Európskou komisiou pri vyšetrovaní 
v dôsledku možných kartelových dohôd, verti-
kálnych dohôd alebo zneužívania dominantného 
postavenia,

 	asistencia klientom pri neohlásených inšpekciách 
národných súťažných orgánov alebo Európskej 
komisie,

 	príprava a podávanie sťažností na protisúťažné 
konania iných podnikateľov národným súťažným 
orgánom alebo Európskej komisii a následné za-
stupovanie sťažovateľa,

 	zastupovanie klientov pred národnými súdmi 
v súvislosti so súkromnoprávnym vymáhaním sú-
ťažného práva,

 	vytváranie súťažných compliance programov pre 
podnikateľské subjekty, realizácia compliance 
školení a previerok podnikateľských subjektov,

 	komplexné právne poradenstvo v súvislosti so 
štátnou pomocou, predovšetkým vyhotovovanie 
právnych analýz poskytovaných výhod, oznamo-
vanie štátnej pomoci Európskej komisii, konzultá-
cie s Európskou komisiou a rokovania s poskyto-
vateľmi štátnej pomoci,

 	právne poradenstvo k Zákonu o významné tržní 
síle v Českej republike a Zákonu o neprimeraných 
podmienkach v obchodných vzťahoch v Sloven-
skej republike.
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Regulované odvetvia
NKA sa zameriava na právne poradenstvo v regulo-
vaných odvetviach, najmä v oblasti energetiky a te-
lekomunikácií. NKA ponúka:

 	komplexné právne analýzy,
 	zastupovanie pri rokovaniach s administratívny-

mi orgánmi,
 	zastupovanie v konaniach pred regulačnými or-

gánmi a súdmi.

Verejné obstarávanie
NKA poskytuje komplexné právne poradenstvo tak 
zadávateľom verejných zákaziek, ako aj uchádza-
čom o verejné zákazky, predovšetkým:

 	spracovanie právnych analýz, posudkov a určenie 
a vypracovanie vhodnej koncepcie zadania verej-
nej zákazky,

 	realizáciu a komplexnú administráciu zadávacích 
konaní, vrátane príprav celej zadávacej a zmluv-
nej dokumentácie,

 	právne previerky realizovaných zadávacích konaní,
 	zastupovanie uchádzačov o verejnú zákazku pri 

podávaní námietok zadávateľom a pred dozor-
nými orgánmi (Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, Úrad pre verejné obstarávanie),

 	školenie v zadávaní verejných zákaziek a meto-
dickú činnosť.

Compliance
Špecializáciou NKA je tiež:

 	príprava compliance programov, školení a reali-
zácia compliance previerok,

 	právne poradenstvo k následkom porušenia zá-
sad compliance,

 	realizácia compliance opatrení v podnikateľských 
subjektoch,

 	zastupovanie v trestnom konaní v súvislosti s po-
rušením zásad compliance.

TÍM
Tím NKA tvoria skúsení právnici dlhodobo sa špe-
cializujúci na oblasti, v ktorých NKA poskytuje práv-
ne poradenstvo. Naši právnici zbierali svoje skúse-
nosti v popredných medzinárodných advokátskych 

kanceláriách, ale napríklad aj v Európskej komisii 
alebo na Protimonopolnom úrade SR. Jadro tímu 
NKA je v oblasti súťažného práva pravidelne hod-
notené uznávanými medzinárodnými advokátskymi 
ročenkami (napr. Chambers Global, Chambers Euro-
pe, Global Competition Review, PLC Which lawyer?, 
Who’s Who Legal, a Lawyer of the Year) v najvyšších 
kategóriách.

Tím NKA je pritom dostatočne veľký, takže môže 
v oblastiach, na ktoré sa NKA špecializuje, posky-
tovať akékoľvek požadované právne poradenstvo, 
vrátane akútneho právneho poradenstva, napríklad 
pri neohlásených inšpekciách národných súťažných 
orgánov alebo Európskej komisie (tzv. dawn raid).

REFERENCIE
Referencie NKA z ostatnej doby zahŕňajú v oblasti 
súťažného práva okrem iného nasledujúce právne 
poradenstvo:

 	Slovenskej bankovej asociácii v správnom ko-
naní pred PMÚ vo veci údajného protisúťažného 
konania, spočívajúceho vo vytvorení platformy 
pre výmenu informácií medzi členmi klienta; ide 
o jedno z najzásadnejších prešetrovaní PMÚ v os-
tatnom čase; závery PMÚ mohli zásadne negatív-
ne ovplyvniť fungovanie všetkých ďalších asociácií 
v SR; PMÚ vydal vo veci prvostupňové rozhodnu-
tie; NKA sa podarilo prvostupňové rozhodnutie 
zvrátiť, keďže Rada PMÚ súhlasila s námietkami 
NKA v rozklade a prvostupňové rozhodnutie zru-
šila; PMÚ napokon správne konanie s klientom 
zastavil; v priebehu správneho konania navyše 
NKA v zastúpení klienta podala žalobu na Najvyš-
šom súde SR o ochrane pred nezákonným zása-
hom orgánov verejnej správy, na základe ktorého 
dosiahla judikát, že vyšetrovacie oprávnenia PMÚ 
v rámci prešetrovania pred začatím správneho 
konania nie sú bezbrehé;

 	slovenskej spoločnosti pri prešetrovaní PMÚ vo 
veci možnej kartelovej dohody vo verejnom ob-
starávaní v oblasti zdravotníctva; išlo o jedno 
z rozsiahlych prešetrovaní PMÚ údajnej kartelovej 
dohody vo verejnom obstarávaní v oblasti zdra-
votníctva, ktorá je prioritou PMÚ; PMÚ vo veci 
vykonal aj neohlásenú inšpekciu; PMÚ nakoniec 
na základe námietok NKA prešetrovanie klienta 
zastavil;
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 	slovenskej spoločnosti činnej v oblasti IT pri pre-
šetrovaní PMÚ vo veci možnej kartelovej dohody 
vo verejnom obstarávaní v oblasti IT; išlo o jedno 
z rozsiahlych prešetrovaní PMÚ údajnej karte-
lovej dohody vo verejnom obstarávaní v oblasti 
IT; PMÚ vo veci vykonal aj neohlásenú inšpekciu; 
PMÚ nakoniec na základe námietok NKA prešet-
rovanie klienta zastavil;

 	slovenskej spoločnosti činnej v oblasti stravných 
lístkov v správnom konaní vedenom PMÚ ohľad-
ne údajných dvoch protisúťažných konaní (sa-
mostatných správnych deliktov); ide o rozsiahle 
prešetrovanie PMÚ údajného protisúťažného 
konania v oblasti stravných lístkov; vzhľadom 
na špecifiká tejto oblasti ide o zásadné prešet-
rovanie pre ďalšie fungovanie trhu so stravnými 
lístkami;

 	slovenskej spoločnosti činnej v oblasti zabezpe-
čovania pitného režimu pri prešetrovaní vo veci 
možnej kartelovej dohody vo verejnom obstará-
vaní v oblasti zabezpečovania pitného režimu; 
v rámci zastupovania klienta boli podané aj žalo-
by na postup PMÚ v rámci prešetrovania na Naj-
vyššom súde SR;

 	slovenskej spoločnosti činnej v oblasti IT v súvis-
losti s prešetrovaním možného porušenia karte-
lového zákazu v súvislosti s verejnými obstaráva-
niami uskutočnenými v rámci OPIS a v súvislosti 
s paralelne vedeným správnym konaním vo vzťa-
hu k jednému z verejných obstarávaní;

 	Siemens Aktiengesellschaft Österreich v súdnych 
konaniach, na základe ktorých bolo predchádza-
júce rozhodnutie PMÚ vo veci plynom izolova-
ných spínacích zariadení (GIS) zrušené a vrátené 
späť PMÚ na nové prešetrenie a rozhodnutie; ide 
historicky o jedno z najväčších prešetrovaní PMÚ, 
pri ktorom bola uložená jedna z najvyšších pokút;

 	Duslo, a. s. pri schvaľovaní verejnej podpory Eu-
rópskou komisiou;

 	významnej slovenskej spoločnosti činnej v oblas-
ti IT pri vypracovaní a implementácii komplexné-
ho programu zlučiteľnosti s pravidlami hospodár-
skej súťaže (compliance program);

 	slovenskej asociácii pri posúdení súladu fungova-
nia s pravidlami hospodárskej súťaže;

 	slovenskej asociácii pri školení k prípustnosti fun-
govania ako asociácie z hľadiska hospodárskej 
súťaže;

 	slovenskej spoločnosti pôsobiacej v ťažobnom 
priemysle pri posúdení akvizície ťažobnej spoloč-

nosti, pri zastupovaní pred Európskou komisiou 
vo veci štátnej pomoci, pri preverování domnelé-
ho zneužívania dominantného postavenia.

Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. 
Mickiewiczova 9 
811 07 Bratislava 
Tel.: +421 2 21 02 52 50 
e-mail: bratislava@nklegal.eu 
www.nklegal.eu
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NITSCHNEIDER & PARTNERS, 
advokátska kancelária, s.r.o.

NITSCHNEIDER & PARTNERS je nezávislá slo-
venská advokátska kancelária. Jej cieľom je po-
skytovať špičkové právne poradenstvo v hlav-
ných oblastiach obchodného a pracovného 
práva a tiež práva duševného vlastníctva. Je dr-
žiteľom ocenení udeľovaných medzinárodnou 
ratingovou agentúrou Chambers & Partners, 
ako aj lokálnych ocenení Právnická firma roka.

Od svojho založenia v roku 2004 sa kancelária za-
meriava na všetky základné oblasti obchodného 
práva. Vysokú mieru špecializácie si vybudovala 
najmä v oblasti pracovného práva, práva duševné-
ho vlastníctva a v oblasti reklamného a mediálneho 
práva. Vďaka dlhoročným skúsenostiam jednotli-
vých členov tímu z rôznych sektorov businessu je 
však kancelária schopná poskytovať právne služby 
v prvotriednej kvalite aj v ďalších oblastiach ob-
chodného práva, a to najmä v oblasti fúzií a akvi-
zícií, nehnuteľností a stavebníctva, bankovníctva 
a financií, ochrany hospodárskej súťaže, práva ob-
chodných spoločností, či pri zastupovaní klientov 
v správnych a súdnych konaniach, vrátane konkur-
zov a reštrukturalizácií.

NITSCHNEIDER & PARTNERS, sa radí medzi stredne 
veľké advokátske kancelárie. Dvaja seniorní advo-
káti kancelárie sú okrem Slovenskej advokátskej ko-
mory aj členmi Českej advokátskej komory. Kance-
lária tak poskytuje právne služby v dvoch právnych 
systémoch, v Slovenskej republike a v Českej repub-
like, a to v štyroch jazykoch: v slovenskom, českom, 

anglickom a talianskom. Kancelária je členom Ta-
liansko – Slovenskej obchodnej komory.

Profilovou oblasťou kancelárie NITSCHNEI-
DER & PARTNERS je pracovné právo a právo so-
ciálneho zabezpečenia. Kancelária je členom pre-
stížnej medzinárodnej asociácie Ius Laboris, ktorá 
združuje renomované právne firmy špecializujúce 
sa na pracovné právo, otázky zamestnanosti, a prá-
vo sociálneho zabezpečenia. Ius Laboris zabezpeču-
je poskytovanie právnych služieb najvyššej kvality 
nadnárodným spoločnostiam, často pri kompliko-
vaných transakciách vo viacerých jurisdikciách sú-
časne. Spoločnosti pôsobiace vo viacerých kraji-
nách Európy alebo sveta zabezpečujú pre svoje HR 
oddelenia právnu podporu prostredníctvom členov 
Ius Laboris. NITSCHNEIDER & PARTNERS je prvým 
a jediným slovenským členom tejto prestížnej asoci-
ácie. Okrem toho je kancelária členom EELA – Euro-
pean Employment Lawyers Association, európskej 
asociácie právnikov pracovného práva. Zakladajúci 
partner kancelárie, Dušan Nitschneider, bol povere-
ný predsedníctvom EELA na zorganizovanie budú-
coročného kongresu, ktorý sa bude konať na konci 
júna 2018 v Bratislave.

Ďalšou profilovou oblasťou kancelárie NITSCHNE-
IDER & PARTNERS je oblasť duševného vlastníc-
tva. Naše právne služby v tejto oblasti zahŕňajú 
najmä komplexné poradenstvo týkajúce sa ochrany 
a registrácie ochranných známok, patentov a prie-
myselných vzorov, ochrany autorského práva, do-
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mén a know-how, ďalej vyjednávanie a uzatváranie 
licenčných a franšízových zmlúv či zastupovanie 
klientov v sporoch týkajúcich sa práv duševného 
vlastníctva a nekalej súťaže. Členom nášho tímu je 
Ing. Robert Porubčan, ktorý je patentovým zástup-
com s licenciou pre zastupovanie pred patentovými 
úradmi v SR, ČR, EUIPO Alicante a WIPO Ženeva. 
Kancelaria je vďaka tomu kvalifikovaná aj na prípra-
vu a podávanie prihlášok patentov, dizajnov a úžit-
kových vzorov, ktoré vyžadujú odborné technické 
vzdelanie v danej oblasti.

Sub-kategóriu v tejto oblasti predstavuje reklamné 
a mediálne právo, ktoré sa často prelína s ostatný-
mi oblasťami práva duševného vlastníctva. Vďaka 
členstvu v medzinárodnej aliancii právnych exper-
tov na reklamné a mediálne právo – GALA: Global 
Advertising Lawyers Alliance a množstvu kom-
plikovaných zadaní z posledného obdobia, kan-
celária NITSCHNEIDER & PARTNERS podstatným 
spôsobom prehĺbila svoju odbornosť v oblasti re-
klamného a mediálneho práva, a to nielen vo vzťa-
hu k slovenskej legislatíve, ale aj vo vzťahu k právnej 
úprave, rozhodovacej praxi a aktuálnym trendom 
v zahraničí.

V roku 2017 kancelária stále pociťovala pretrváva-
júce oživenie v oblasti developerských projektov 
a stavebníctva. Naši právnici sa v priebehu roka 
podieľali na viacerých významných developerských 
projektoch a nehnuteľnostných transakciách. Takis-
to v oblasti práva obchodných spoločností a fúzií 
a akvizícií sme v roku 2017 zastupovali klientov pri 
množstve transakcií, vrátane zastupovania pri akvi-
zícii akcií významnej východoslovenskej spoločnos-
ti Nexis Fibres v rámci procesu jej reštrukturalizácie, 
zastupovania pri predaji akcií popredného poskyto-
vateľa IT služieb v Českej republike a na Slovensku 
či právneho poradenstva pri príprave komplexnej 
reštrukturalizácie francúzskej developerskej skupiny 
Hamilton Group.

Vzhľadom na unikátne znalosti v oblasti pracovné-
ho práva a práva duševného vlastníctva sa seniorní 
právnici kancelárie čoraz viac venujú publikačnej 
a prednáškovej činnosti, vrátane vystúpení na me-
dzinárodných konferenciách. Zakladajúci partner 
kancelárie, Dušan Nitschneider bol na januárovom 
zasadnutí Predsedníctva EELA poverený zorgani-
zovaním výročného kongresu EELA v roku 2018 

v Bratislave. V rámci svojej špecializácie na dušev-
né vlastníctvo a reklamné právo vystúpil na tému 
Food Advertising v Chicagu na výročnej konferencii 
Global Advertising Lawyers Alliance, či prostredníc-
tvom pravidelne organizovaných medzinárodných 
webinároch prednášal o špecifikách reklamného 
a mediálneho práva na Slovensku. Do prednáškovej 
činnosti sa zapojili aj Peter Marciš, ktorý moderoval 
webinár na tému noviniek v reklamnom práve a Da-
jana Csongrádyová, ktorá odprednášala časť čes-
ko-slovenských školení.

NITSCHNEIDER & PARTNERS,  
advokátska kancelária, s.r.o.
Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 20 92 12 10
e-mail: office@nitschneider.com
www.nitschneider.com
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Noerr s.r.o.         

Noerr. Kancelária ako každá iná. Až kým sa nepo-
zriete bližšie.

PREČO SME MY TÁ SPRÁVNA VOĽBA 
Noerr znamená excelentnosť a podnikateľské mys-
lenie. Naše zohrané tímy pozostávajúce zo silných 
osobností prinášajú riešenia najnáročnejších a naj-
komplexnejších právnych otázok. Našich viac ako 
500 poradcov, ktorých spájajú rovnaké hodnoty, má 
jeden spoločný ciel: úspech našich klientov.

Nášmu poradenstvu dôverujú veľké nadnárodné 
koncerny, stredné podniky, ale aj finančné inštitúcie 
či medzinárodní investori. Naši poradcovia sa sto-
tožňujú s výzvami svojich klientov a myslia nielen 
spoločne s nimi, ale vždy o krok vpred. Sú kreatívni 
pri rozhodovaní a zároveň schopní prevziať zodpo-
vednosť a iniciatívu.

Našou ambíciou je neustále napredovať spolu 
s klientmi a riešiť komplexné otázky dokonalou kom-
bináciou našich skúseností, excelentnosti a správ-
neho odhadu. Zložité a dynamické trhy pravidelne 
vyžadujú nové riešenia, a to od expertov, ktorí okrem 
know-how prinášajú aj potrebnú vášeň a zanietenie. 
A to je práve to, v čom vynikáme: v integrovaných 
a inovatívnych riešeniach, aplikovaných najefektív-
nejším spôsobom.

Keďže chceme byť skutočne kdekoľvek k dispozícii 
našim klientom, ako jedna z popredných európskych 

advokátskych kancelárii máme na to najlepšie pred-
poklady aj medzinárodne: s vlastnými kanceláriami 
v jedenástich krajinách a s globálnou sieťou špičko-
vých kancelárií našich partnerov. Navyše sme exklu-
zívnym nemeckým členom Lex Mundi, poprednej 
svetovej siete nezávislých advokátskych kancelárií 
s rozsiahlymi skúsenosťami vo viac ako 100 krajinách.

PRÁVNE OBLASTI:
 	Akciové právo & právo kapitálového trhu
 	Pracovné právo
 	Bankovníctvo & financie
 	Ochrana osobných údajov
 	Právo obchodných spoločností / fúzie & akvizície
 	Ochrana duševného vlastníctva
 	Právo na ochranu hospodárskej súťaže
 	Zastupovanie v súdnom konaní, rozhodcovské 

konania & ADR
 	Regulácie & verejné obstarávania
 	Konkurzy & reštrukturalizácie

ODVETVIA & RIEŠENIA:
 	Automobilový priemysel
 	Compliance & interný audit
 	Kúpa, logistika & predaj
 	Franchising
 	Energetika
 	Farmaceutický priemysel a zdravotníctvo
 	IT, outsourcing & ochrana osobných údajov
 	Private Equity
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 	Nehnuteľnosti a stavebníctvo
 	Telekomunikácie
 	Poistenie & zaistenie

Noerr. Genau wie alle anderen Kanzleien. Bis 
man genauer hinschaut.

WARUM WIR DIE RICHTIGEN SIND
Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. 
Unsere eingespielten Teams aus starken Persönlich-
keiten finden Lösungen für komplexe und anspru-
chsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame 
Werte, haben unsere über 500 Berater ein gemeinsa-
mes Ziel: den Erfolg der Mandanten.

Auf unseren Rat vertrauen börsennotierte Konzer-
ne und mittelständische Unternehmen ebenso wie 
Finanzinstitute und -investoren. Unsere Berater ma-
chen die Herausforderungen ihrer Mandanten zu ih-
ren eigenen. Sie denken nicht nur mit, sondern auch 
voraus. Dabei sind sie frei in ihren Entscheidungen 
und übernehmen Verantwortung.

Unser Anspruch ist es, für den Mandanten immer ei-
nen Schritt weiter zu gehen. Und komplexe Frageste-
llungen mit Erfahrung, Exzellenz und Augenmaß zu 
lösen. In komplexen und dynamischen Märkten sind 
regelmäßig neue Lösungsansätze gefragt. Von Exper-
ten, die neben dem Know-how auch die nötige Lei-
denschaft mitbringen. Das ist unsere Domäne: integ-
rierte und innovative Lösungen, effizient umgesetzt.

Damit wir uns wirklich grenzenlos für unsere Mandan-
ten einsetzen können, sind wir als eine der führenden 
europäischen Wirtschaftskanzleien auch internatio-
nal bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und 
einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Kan-
zlei-en. Zudem sind wir exklusives deutsches Mitglied 
von Lex Mundi, dem global führenden Netzwerk una-
bhängiger Wirtschaftskanzleien mit umfangreicher 
Erfahrung in mehr als 100 Ländern.

RECHTSGEBIETE:
 	Aktien- & Kapitalmarktrecht
 	Arbeitsrecht
 	Banking & Finance
 	Datenschutz

 	Gesellschaftsrecht/Mergers & Acquisitions
 	Gewerblicher Rechtsschutz
 	Kartellrecht
 	Prozessführung, Schiedsverfahren & ADR
 	Regulierung & Governmental Affairs
 	Restrukturierung & Insolvenz

BRANCHEN & LÖSUNGEN:
 	Automobilindustrie
 	Compliance & Interne Ermittlungen
 	Einkauf, Logistik & Vertrieb
 	Franchising
 	Energie
 	Gesundheitswesen, Pharma, Medizintechnik
 	IT, Outsourcing & Datenschutz
 	Private Equity
 	Real Estate Investment Group
 	Telekommunikation
 	Versicherung & Rückversicherung

JUDr. Pavol Rak, PhD.,
managing partner Noerr, s.r.o.

 

Noerr s.r.o.
AC Diplomat, Palisády 29/A
811 06 Bratislava
Tel.: + 421 2 59 10 10 10
e-mail: recepciaba@noerr.com
www.noerr.com
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Nosko & Partners s.r.o.     
     

Nosko & Partners je slovenská advokátska kan-
celária pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 
1990 s pobočkami v Bratislave, Banskej Bystri-
ci a Veľkom Krtíši. Nosko & Partners je od roku 
2016 členom medzinárodnej siete advokátskych 
kancelárií Interlegal s partnerskými kancelária-
mi vo viac než 40 krajinách sveta.

Základom našej filozofie je dynamické prepojenie 
dlhoročných skúseností s inovatívnym prístupom 
k riešeniu akýchkoľvek právnych resp. ekonomických 
otázok. Úspech a spokojnosť našich klientov je alfou 
a omegou pôsobenia našej advokátskej kancelárie. 
Vďaka osobnému prístupu, maximálnej flexibilite 
členov nášho tímu a garancie poskytnutia nadštan-
dardných služieb v súlade s aktuálnymi potrebami 
klienta, sa naši klienti stávajú našimi dlhoročnými ob-
chodnými partnermi. Poskytovanie vysoko kvalitných 
právnych služieb v čo najkratšom časovom horizonte 
je pre úspech našich klientov nevyhnutnosťou a pre 
nás samozrejmosťou.

Náš tím je zložený z kvalifikovaných, na výsledky 
orientovaných a kreatívnych profesionálov, ktorým 
práca pre klienta a najmä spolupráca s klientom pri-
náša nielen pracovné, ale aj osobné naplnenie. Sú-
časťou našej korporátnej kultúry je dôraz na neustále 
zvyšovanie kvalifikácie členov nášho tímu v právnej, 
ekonomickej, ako aj jazykovej oblasti.

Zároveň veríme v korporátnu spoločenskú zodpo-
vednosť – poskytovaním pro bono služieb, podporou 

diverzity, športu a vzdelávania sa snažíme prispieť 
k zlepšeniu podmienok v spoločnosti.

NÁŠ TÍM

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
managing partner

 	špecializácia: bankovníctvo a financie, M & As, 
medzinárodné a európske právo

 	jazykové znalosti: anglický, nemecký, francúzsky, 
taliansky a španielsky jazyk

 	správca v konkurzných a reštrukturalizačných 
konaniach

 	odborný asistent – medzinárodné právo, me-
dzinárodné ekonomické právo, medzinárodné 
obchodné právo, pracovné právo - Fakulta ma-
nažmentu, Univerzita Komenského, Bratislava

 	členka Českej spoločnosti pre medzinárodné prá-
vo, Praha

 	členka Medzinárodnej asociácie pre kompara-
tívne právo a medzinárodné právo súkromné, 
Viedeň

 	členka skupiny pre pracovné právo, Interlegal

JUDr. Vladimír Nosko
partner
 	špecializácia: právo v oblasti energetiky, develo-

perské projekty a nehnuteľnosti, právo hospodár-
skej súťaže

 	jazykové znalosti: nemecký a ruský jazyk
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Mgr. Michal Mihálik, PhD.
partner

 	špecializácia: developerské projekty a nehnuteľ-
nosti, sporová agenda a vymáhanie pohľadávok, 
konkurzy a reštrukturalizácie, trestné právo

 	jazykové znalosti: anglický, nemecký a ruský jazyk
 	správca v konkurzných a reštrukturalizačných 

konaniach

Mgr. Peter Forgáč,
senior associate, správca

JUDr. Antal Zsigo,
senior associate

JUDr. Jakub Žák,
associate

Mgr. Nikola Hladíková,
associate

Mgr. Michaela Valková,
associate

Mgr. Zoltán Rusznyák,
associate, správca

Mgr. Lucia Polomská,
associate

Mgr. Jana Tereková,
associate

REFERENCIE

 	právne poradenstvo realitnému fondu pôsobiace-
mu v CEE regióne v súvislosti s reorganizáciou kor-
porátnej štruktúry

 	komplexné právne poradenstvo najväčšej sloven-
skej banke v oblasti konkurzov, reštrukturalizácií 
a vymáhania pohľadávok

 	komplexné právne poradenstvo banke a leasingo-
vej spoločnosti pôsobiacich v rámci CEE regiónu

 	komplexné právne poradenstvo v oblasti com-
pliance, obchodu a workoutu významným finanč-
ným inštitúciám (slovenským a českým)

 	komplexné právne poradenstvo slovensko-ra-
kúskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti obnoviteľ-

ných zdrojov energií, trvalo udržateľného rozvoja 
a energetickej efektívnosti

 	komplexné právne poradenstvo konzultačnej spo-
ločnosti v oblasti distribúcie plynu a elektrickej 
energie koncovému spotrebiteľovi

 	komplexné právne poradenstvo spoločnosti pôso-
biacej v oblasti distribúcie vody

 	komplexné právne poradenstvo medzinárodnej 
konzultačnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti ži-
votného prostredia a odpadového hospodárstva

 	komplexné právne poradenstvo holdingu pôso-
biacemu v oblasti poľnohospodárstva a chémie, 
najmä v korporátnej oblasti (fúzie a akvizície, kor-
porátna reorganizácia) a vymáhania pohľadávok

 	komplexné právne poradenstvo rakúskej skupine 
spoločností pôsobiacich na realitnom trhu v regió-
ne CEE

 	komplexné právne poradenstvo významnému slo-
venskému výrobcovi mrazených potravín

 	komplexné právne poradenstvo obchodnej organi-
zácii z SAE

 	poradenstvo spoločnosti, ktorá vlastní a spravuje 
obchodné centrum na západnom Slovensku v sú-
vislosti s jej zmluvnou agendou

 	komplexné právne poradenstvo významnej R & D 
spoločnosti v oblasti výroby motorov

 	komplexné poradenstvo IT start-upu v oblasti ochra-
ny práva duševného vlastníctva, zmluvnej a korporát-
nej agendy

 	komplexné poradenstvo zahraničnej konzultačnej 
spoločnosti v súvislosti s cezhraničnou fúziou (ná-
stupnícka spoločnosť v SR)

 

Nosko & Partners s.r.o. 
Podjavorinskej 2
811 03 Bratislava
Tel.:  +421 2 20 78 78 36
e-mail:  office@noskopartners.eu 
www.noskopartners.eu
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NOZ advokáti, s.r.o.       
  

Advokátska kancelária NOZ advokáti vznikla 
v nadväznosti na dlhodobú spoluprácu troch za-
kladajúcich advokátov, Barbory Novákovej, Mar-
tina Ostrihoňa a Jana Zrcka.

Bohaté skúsenosti sme nadobudli v priebehu pre-
chádzajúceho spoločného pôsobenia vo významnej 
medzinárodnej advokátskej kancelárií a v rámci sa-
mostatných praxí a založenie spoločnej advokátskej 
kancelárie bolo prirodzeným vyvrcholením naše dlho-
ročnej spolupráce.

Relatívne mladá kancelária ťaží z bohatých skúsenos-
tí a praxe advokátov, pričom veľmi skoro po svojom 
založení sme boli schopní osloviť klientov a poskyt-
núť im atraktívnu spoluprácu s vysokou profesionál-
nou úrovňou služieb a individuálnym a osobným 
prístupom.

Práve prístup ku klientom a naša firemná kultúra 
a princípy fungovania nás podľa odozvy odlišujú a sú 
tou najväčšou pridanou hodnotu.

V rámci našich služieb poskytujeme komplexné práv-
ne poradenstvo, pričom primárne kladieme dôraz na 
oblasti práva nehnuteľností a výstavby, práva infor-
mačných technológií a sporovú agendu, kde najlepšie 
zúročujeme naše dlhoročné skúsenosti.

Naša pôsobnosť sa relatívne rýchlo rozšírila aj na 
Slovenskú republiku a v súčasnosti tak pôsobíme 
v Českej aj Slovenskej republike, čo je s ohľadom na 

blízkosť týchto trhov a zameranie našich klientov ne-
spornou výhodou.

 	Právo nehnuteľností a výstavby
 	Informačné technológie a duševné vlastníctvo
 	Obchodné právo a právo obchodných spoločností
 	Súdne spory a arbitráže
 	Pracovné právo
 	Právo životného prostredia

 

 

NOZ advokáti, s.r.o.
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
Tel.: +420 608 872 959
e-mail: info@nozadvokati.cz
www.nozadvokati.cz
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PETERKA & PARTNERS advokátska 
kancelária s.r.o. organizačná zložka 

PETERKA & PARTNERS je moderná nezávislá 
advokátska kancelária poskytujúca komplex-
né právne služby v regióne strednej a východ-
nej Európy, ktorá si od svojho založenia v roku 
2000 vybudovala silnú pozíciu na strategic-
kých trhoch, so schopnosťou poskytnúť svojim 
klientom komplexné právne a daňové poraden-
stvo a stala sa tak dynamickou alternatívou 
medzinárodných a lokálnych advokátskych 
kancelárii.

PETERKA & PARTNERS pokrýva región strednej a vý-
chodnej Európy prostredníctvom svojich deviatich 
pobočiek v Českej republike, na Slovensku, Ukraji-
ne, v Bulharsku, Rusku, Poľsku, Rumunsku, Bielo-
rusku, Maďarsku a čoskoro aj v Chorvátsku. Všetky 
pobočky sú 100% vlastnené dcérske spoločnosti 
s jediným vlastníkom a využívajú jednotný koncept 
riadenia.

S viac ako 150 právnikmi a daňovými poradcami, 
zastupuje PETERKA & PARTNERS 1500 klientov v re-
gióne strednej a východnej Európy, z ktorých skoro 
200 patrí k svetovým lídrom. Firma nie je závislá na 
žiadnom klientovi, štáte alebo miestnej samospráve 
a je tak finančne nezávislá.

Hlavné výhody tohoto jedinečného, na klientov 
orientovaného prístupu:
 	zaistenie právnych služieb pre celý región strednej 

a východnej Európy z jedného kontaktného miesta

 	možnosť zmluvne zaistiť právne služby prostred-
níctvom lokálnych advokátskych kancelárii v rámci 
regiónu strednej a východnej Európy

 	jeden spoločník, ktorý je zodpovedný za riadenie 
a koordináciu všetkých právnych služieb poskyto-
vaných klientovi v regióne, povedomie o obchod-
nej štruktúre a podnikovej kultúre klienta, vzoro-
vých dokumentoch a pod., schopnosť využívať 
tieto znalosti v prospech klienta v rôznych kraji-
nách regiónu

 	možnosť poskytovať všetky služby na základe jed-
nej zmluvy o poskytovaní právnych služieb

 	jednotné sadzby, jeden fakturačný systém a sa-
dzby za právne služby určené na základe významu 
spolupráce v regióne

 	regionálna vízia a prístup, spoločne s rozsiahlymi 
odbornými znalosťami miestneho trhu

 	pokrytie regiónu strednej a východnej Európy, 
napr. v Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku a Bosne 
a Hercegovine, ale i mimo tento región, napr. v Tu-
recku, Kazachstane a kaukazských štátoch

PETERKA & PARTNERS má hlboké znalosti o globál-
nom trhu právnych služieb, čo umožňuje efektívne 
riadiť právne prípady nielen v rámci strednej a vý-
chodnej Európy, ale i v ďalších krajinách po celom 
svete. Prostredníctvom centrálneho oddelenia vnú-
torných vzťahov je zaistená bezproblémová koor-
dinácia právnych služieb v niekoľkých jurisdikciách 
súčasne. Klientom pôsobiacim v širšom medziná-
rodnom prostredí asistuje PETERKA & PARTNERS 
vďaka silným pracovným a osobným vzťahom s ad-
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vokátskymi kanceláriami v 90 krajinách a poskytuje 
tak svojim klientom prístup k najlepším miestnym 
právnikom v každej jurisdikcii. PETERKA & PARTNERS 
je zároveň členom medzinárodných sietí nezávislých 
advokátskych kancelárii ako TerraLex®, International 
Lawyers Network a Globaladvocaten.

PETERKA & PARTNERS PREDSTAVUJE 
REGIONÁLNE PRACOVNÉ SKUPINY: 
Skúsenosti v širokom spektre právnych oblastí a prie-
myselných odvetví zaisťujú špecializované pracovné 
skupiny, ktoré kombinujú najvyššiu úroveň právnej 
odbornosti so znalosťou podnikateľského prostredia, 
čo umožňuje efektívnu podporu podnikania našich 
klientov. Vzhľadom k rastúcemu záujmu o integro-
vané služby, poskytované prostredníctvom vysoko 
špecializovaných tímov naprieč pobočkami, PETER-
KA & PARTNERS ďalej rozvíja pracovné skupiny pre-
dovšetkým na regionálnej úrovni.

Regionálne pracovné skupiny v rámci PETER-
KA & PARTNERS sú rozdelené do špecializovaných 
kategórií podľa oblasti práva, priemyslu a jazykových 
sekcií. Každá skupina je vedená právnikom s mimo-
riadnymi skúsenosťami nielen na regionálnej úrovni, 
ale tiež v jednotlivých krajinách, čo umožňuje posky-
tovať klientom a partnerským advokátskym kancelá-
riám najvyššiu úroveň odborných znalostí.

V súčasnej dobe poskytujeme služby predovšetkým 
prostredníctvom týchto pracovných skupín:

 	Hospodárska súťaž
 	Bankovníctvo a financie
 	Compliance a regulatórne otázky
 	Korporátne záležitosti
 	Trestné právo
 	Ochrana údajov
 	Rodinné právo
 	Obchodné právo a distribúcia
 	Cudzinecké právo
 	Duševné vlastníctvo
 	Pracovné právo
 	Súdne spory a insolvencia
 	Fúzie a akvizície
 	Verejné zákazky
 	Nehnuteľnosti
 	Daňové poradenstvo

Okrem toho máme i tzv. Sektorové pracovné skupiny, 
zostavené podľa potrieb našich klientov. Sem patrí:

 	Automobilový priemysel
 	Informačné technológie
 	Energetika
 	Farmaceutický a biologický priemysel
 	Súkromný kapitál
 	Maloobchod a luxusný tovar
 	Šport, média a zábavný priemysel
 	Doprava a logistika

Navyše máme sekcie špecializované na nemec-
ky, rusky a francúzsky hovoriacich klientov, ktoré 
poskytujú právne služby v jednotlivých krajinách 
ako aj integrované služby naprieč regiónom stred-
nej a východnej Európy.

V YBRANÍ KLIENTI PETERKA & PARTNERS:
Aalberts Industries; AB Fagerhult Holding; Acer; 
Alcatel-Lucent; Alfa Laval; Alk Abelló; Ameda 
AmerisourceBergen; Andritz; Arkema; Ascendum 
Group; AstenJohnson; Atlas Copco; Auchan, Au-
gustin Quehenberger; Amsted Industries; Bekaert; 
Betamet; Bigadan; Bouygues Construction; CBD 
Group; CIM Group; CNH Industrial; Crest Group; 
Danfoss; De Agostini; Deceuninck; DFDS; Des-
cours & Cabaud; DSV; Edison Chouest Offsho-
re companies; EM Group; Emerson; Enel; Erste 
Group; Eurazeo; Eurosticks; Ezpada; Fagerhult; 
Filcon; Fraikin; Gardner Denver; Gosselin; Gunne-
bo; HanesBrands; Hanjin; Honeywell Internatio-
nal; Huhtamäki Oyj; HTC Holding; Ista; Italmobi-
liare; Jarden Corporation; Johnson & Johnson; 
Kiilto; KKCG Group; Konica Minolta; L’Isolante 
K-Flex; Lapp; Le Creuset; Lego Group; Lhoist; 
Lonza; LU-VE; Magotteaux; Manpower; Marriott 
International; Media-Press; MFC Group; Mölnlycke 
Health Care; Mustang; Mylan; Newell Brands; Niel-
sen; Niko Group; NKT; Nipro; NNE Pharmaplan; 
Nutreco; Pankas; Paroc; Plastic Omnium; Peters 
Surgical; Prograin; PSA Peugeot Citroën; Ratos; 
Renault; Sakthi Group; Samlerhuset; Semences 
Prograin; Shell; Skanska; Smithfield; Steelforce; 
Strabag; Swiss Re; Tetra Laval; TSR; UniCredit Group; 
Uralita; Veolia Environnement; Vinci; Visotec; VKR 
Holding; Wesco International; XPO Logistics; YIT; Zan-
nier Group
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PETERKA & PARTNERS advokátska  
kancelária s.r.o. organizačná zložka 
Kapitulská 18/A
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 87 00
e-mail: butasova@peterkapartners.sk
 makara@peterkapartners.sk
www.peterkapartners.com
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POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.    
    

Pred niekoľkými rokmi sme s Jozefom Semančí-
nom opustili dobre naštartované kariéry v reno-
movaných právnických firmách a založili vlastnú 
advokátsku kanceláriu Semančín Poláček. Väč-
šina našich známych krútila skepticky hlavami. 
Počúvali sme to často: právnici sú arogantní, 
drahí a neprinášajú jasné riešenia. A potom ten 
často opakovaný vtip o dvoch právnikoch, ktorí 
sa pohádajú na štyroch výkladoch práva.

Povedali sme si, že budeme robiť právo inak. Ľud-
sky, expertne a s jasne vymedzeným hodnotovým 
kompasom. Známi pochybovali ešte viac. Neboli 
sme si istí, či sa trafíme. Verili sme v intuíciu a mali 
sme sen.

Vďaka Vám vieme, že sme sa trafili. Zúročili sme naše 
zahraničné pôsobenie, znalosť domáceho trhu a pri-
šli s prístupom, ktorý od právnikov nikto nečakal.

Je čas obrátiť list. Hovoríte nám, že od nás potrebu-
jete osobnejšie a cielenejšie zameranie na oblasti, 
ktoré sa Vás týkajú. Počúvame a súhlasíme. S Jo-
zefom sme sa rozhodli zúročiť oceňovaný prístup, 
ktorý poznáte a samostatne sa špecializovať bližšie 
k Vašim problémom.

POLÁČEK & PARTNERS bude riešením pre všetky 
Vaše potreby v oblasti súdnych sporov a arbit-
ráží, energetiky, súťažného práva, nehnuteľností 
a stavebníctva.

AKO INAK?
Sme ako pilot lietadla a Vy pasažier. Chcete sa 
dostať do cieľa bezstarostne, bezpečne a komfortne. 
Za férovú cenu. Našou úlohou je vytvoriť Vám 
pohodlie, byť blízko k Vašim potrebám a myslieť na 
tisíce expertných detailov, ktoré ani netušíte, lebo 
máte dosť svojich starostí. Technický stav lietadla, 
hladinu paliva, stav počasia, letovú premávku, Vašu 
batožinu. Kým sedíte v našom kresle, ručíme za 
Vás. A Vy sa na nás môžete spoľahnúť. Nebudeme 
Vás držať v napätí a neistote, neuchlácholíme Vás 
prehnanými očakávaniami a ani Vám nenasadíme 
ružové okuliare. Keby ste nebodaj pikovali k zemi, 
urobíme všetko pre Vašu záchranu.

Tak si predstavujeme čistú korektnosť a dôveru, 
základný stavebný kameň nielen leteckého, ale aj 
právnického remesla. Ako to chceme dosiahnuť? 
Tým, že sa budeme držať toho, čo u nás už poznáte.

U NÁS NÁJDETE

POZORNOSŤ

Chceme za Vás myslieť dva kroky vopred. Oceňujete, 
keď sa na Váš prípad pozrie seniorný tím, lebo chcete 
byť v rukách profesionálov. Každá vec, s ktorou sa na 
nás obrátite prejde filtrom tých najlepších právnych 
mozgov v našich radoch.
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INOVÁCIE
Prišli sme z prestížnych zahraničných univerzít, tak-
že sa stále vzdelávame a pozeráme po zahraničných 
trendoch. Neujde nám žiaden nový detail, ktorý Vám 
môže pomôcť. S expertmi na IT bezpečnosť a klient-
skú spokojnosť Vám prinášame riešenia, ktoré našu 
komunikáciu robia jednoduchšou, rýchlejšou a mi-
moriadne bezpečnou.

FÉROVOSŤ
Na rovinu Vám načrtneme stratégiu postupu. Ne-
chceme chodiť okolo horúcej kaše, ani Vás vodiť 
za nos falošnými nádejami. Môžete počítať s féro-
vou a transparentnou cenou, takže budete vopred 
vedieť za čo platíte. Žiadne skryté náklady a umelé 
navyšovanie cien.

ČLOVEČINU
Myslíme si, že komplikovanosť je jazykom manipulá-
torov. Preto právo tlmočíme do jednoduchej člove-
činy bez ohľadu na jazyk, ktorým hovoríte. My hovo-
ríme slovensky, anglicky, francúzsky a vždy ľudsky.

NAPREDUJÚCI TÍM
Najlepšou reklamou je Vaša spokojnosť s našou 
dobrou prácou. Preto investujeme do vzdelania 
našich právnikov. Chceme, aby svoju prácu pre Vás 
robili stále lepšie a rástli odborne v témach, ktoré 
potrebujete.

PREČO VAŠE STAROSTI ZVERIŤ PRÁVE NÁM? 
Lebo za nás hovoria úspechy, ktoré sú spojením 
Vašej dôvery a našej vášnivej túžby tvrdou prácou 
domôcť sa pre Vás spravodlivosti. Nebáli sme sa ísť 
do rizikových sporov a zastupovať klientov proti vše-
mocným protivníkom. Pre výrobcov zelenej energie 
sme dosiahli prelomové rozhodnutie Ústavného 
súdu, i keď sami prestávali veriť na zázrak.

Zostávame tým, čo dôverne poznáte. V kancelá-
rií máme bezpečnostné systémy, štandardizáciu 
a know-how, ktoré Vám šetria čas, peniaze a dávajú 
pocit istoty.

Považujete nás za špičkových právnikov na domá-
com trhu. Áno, stále získavame prestížne medziná-

rodné a domáce ocenenia. Nerobíme to však kvôli 
nim. Robíme to kvôli sebe, lebo právo nás baví. 
A kvôli Vám, lebo keď raz vyskúšate ako chutí právo 
inak, iné už chcieť nebudete.

POVEDALI O NÁS
Právnici z Poláček & Partners sú taký malý domá-
ci poklad. So svojim vzdelaním by sa uplatnili aj tu 
v Bruseli, ale je veľmi dobré, že pôsobia doma na 
Slovensku. Páči sa mi ako dobre sú zorientovaní v slo-
venskej aj európskej legislatíve.

MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu

Právnici v Poláček & Partners majú unikátne a kom-
plexné skúsenosti v oblasti alternatívnych zdrojov 
energie, ktoré im umožňujú efektívne riešiť aj tie naj-
zložitejšie prípady. Môžeme sa na nich plne spoľah-
núť. Premýšľajú dva kroky dopredu a veci dotiahnu 
do najmenších detailov.

Peter Badík, zakladateľ GreenWay Infrastructure

S advokátskou kanceláriou pána Poláčka som v mi-
nulosti riešil pre nášho klienta problematiku po-
platku za prístup do distribučnej sústavy. Revolučný 
úspech v tomto spore so štátom, Úradom pre regulá-
ciu sieťových odvetví, ho zaradil medzi top odborní-
kov na legislatívu a právo v energetike a je mi cťou, že 
s ním, aj zo svojej súčasnej pozície poslanca Národnej 
rady SR, môžem konzultovať predkladané návrhy zá-
kony z tejto oblasti, či už vlastné, vládne, alebo iných 
poslaneckých kolegov.

Karol Galek, poslanec Národnej rady SR

S Pavlom Poláčkom a jeho tímom spolupracujeme 
už niekoľko rokov. Musím vyzdvihnúť profesionálny 
a zodpovedný prístup, otvorenosť v komunikácii, 
orientáciu na výsledok pri jasne stanovených cieľoch, 
detailný prehľad o riešenej problematike (nie len 
právny), vysoké pracovné nasadenie, pričom vo mne 
vzbudzujú členovia tímu právnej kancelárie vysoký 
stupeň dôvery. Mám radosť z tejto spolupráce.

Miroslav Puliš, partner, SLOVUNIT Energy

S advokátskou kanceláriou úzko spolupracujeme 
dlhodobo od jej založenia. Veľmi oceňujem vysokú 
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personálnu odbornosť, profesionalitu a promptné re-
agovanie na naše požiadavky. Výsledkom spoločných 
jednaní bolo vždy vzájomné porozumenie a jasné 
definovanie našej pozície. To nás veľakrát ochránilo 
pred slepými uličkami pri jednaniach o zmluvných 
podmienkach s našimi obchodnými partnermi.

Marek Blaha, CEO, Foxconn Slovakia

Komunikovať s právnikmi bolo pre nás vždy nočnou 
morou. Až kým sme nestretli Poláček & Partners. Aj 
najviac zapeklitý právny problém dokážu podať tak 
ľudsky, že tomu rozumieme. Na nič sa nehrajú a majú 
riadnu dávku guráže púšťať sa aj do citlivých tém.

Michal Novota, Restartup, Partner & CEO

Pavol Poláček s kolegami prevzali zastupovanie 
Ústavu pamäti národa v roku 2013. Od toho času sa 
výrazne mení judikatúra. Obdivujem ich odvahu pus-
tiť sa do veľmi náročných súdnych sporov, ktoré sa tý-
kajú ochrany osobnosti, či pracovnoprávnych sporov. 
Vďaka precíznej práci vyhrali pre inštitúciu množstvo 
súdnych sporov, a to aj s finančných zadosťučinením 
pre štát i pre samotnú inštitúciu. Vážim si spoluprácu 
s nimi pre ich ľudský a ústretový prístup, odhodlanie 
a zapálenie pre vec.

Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa

Som veľmi potešená, že po podrobnom prieskumu 
trhu sme si vybrali práve túto advokátsku kanceláriu. 
Ukázalo sa, že spoľahlivo doplnili naše myšlienky, 
vízie a cit pre spravodlivosť. Stali sa rovnako uvažu-
júcou súčasťou nášho tímu. Čo je pre mňa osobne 
najdôležitejšie - argumentácia na našu obhajobu sa 
vždy dotýka faktov a nie je hľadaním akýchkoľvek me-
dzier za každú cenu, nie je to hra so slovíčkami, ale 
poctivá práca pre spravodlivosť. Myslím si, že zelená 
energetika na Slovensku si nemohla vybrať lepších 
právnikov.

Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltické-
ho priemyslu a OZE

V ČOM SME VÝNIMOČNÍ
Sme domáca kancelária, ale poskytujeme profesio-
nálne právne služby zodpovedajúce najvyšším me-

dzinárodným štandardom vo všetkých významných 
právnych oblastiach.

Osobitne sa špecializujeme na oblasť súdnych spo-
rov a arbitráží, energetiky, súťažného práva a ne-
hnuteľností a stavebníctva.

Ďalšími oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, sú 
fúzie a akvizície, obchodné spoločnosti, duševné 
vlastníctvo a informačné technológie, pracovné 
právo, právo životného prostredia, verejné obstará-
vanie, konkurzy a reštrukturalizácie, konfesné právo, 
poisťovníctvo a poľovné právo.

SME TÍM EXPERTOV 
Naši právnici získali vzdelanie na prestížnych za-
hraničných univerzitách ako KU Leuven, University 
of Amsterdam, Université Paris-Est a Université de 
Strasbourg a bohaté pracovné skúsenosti v popred-
ných medzinárodných a domácich advokátskych 
kanceláriách. Všetci advokáti sú členmi Slovenskej 
advokátskej komory, Pavol Poláček je tu rozhodcom 
Rozhodcovského súdu, tiež je solicitorom pre An-
glicko a Wales. Pracujeme v slovenskom, anglickom 
a francúzskom jazyku.

Mgr. CLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A.
partner, Solicitor pre Anglicko a Wales, rozhodca roz-
hodcovského súdu SAK

Expert na súdne spory a arbitráže, energetiku, sta-
vebníctvo, nehnuteľnosti, fúzie a akvizície.

„Postarám sa o to, aby ste sa bezpečne dostali do 
cieľa. Spolu s tímom špičkových právnikov pre Vás 
pripravíme tú najlepšiu stratégiu“.

Mgr. Ivan Gašperec, LL.M.
advokát

Expert na súťažné právo, štátnu pomoc a európske 
právo.

„Postarám sa o to, aby ste robili správne obchodné 
rozhodnutia a pri tom rešpektovali všetky právne 
požiadavky.“
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Mgr. Miroslav Vaško
advokát

Expert na poisťovníctvo, stavebníctvo a nehnuteľnos-
ti, konkurzy a reštrukturalizácie.

„Postarám sa o to, aby ste v spleti právnych predpisov 
našli riešenie, ktoré potrebujete“.

Mgr. Jozef Hudák
seniorný advokátsky koncipient

Expert na riešenie súdnych sporov, energetiku a ústav-
né právo.

„Postarám sa o to, aby Vaše argumenty boli čo najsilnej-
šie a právo bolo vždy na Vašej strane“.

JUDr. Juraj Ondrejka
seniorný advokátsky koncipient

Expert na duševné vlastníctvo a informačné technoló-
gie, obchodné spoločnosti a energetiku.

„Zabezpečím ochranu Vašich autorských práv, ochran-
ných známok a know-how. Pomôžem Vám orientovať 
sa v spleti predpisov energetickej regulácie.“

Mgr. Šimon Hudák
advokátsky koncipient

Expert na vedenie súdnych sporov, správnych konaní, 
stavebníctvo a pracovné právo.

„Postarám sa o tom, aby ste sa sporili čo najmenej a ak 
už k sporu dôjde, aby sa pre Vás skončil úspešne.“

 

POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.
Hurbanovo nám. 1
811 06 Bratislava
Tel.: + 421 2 32 60 94 52
e-mail.: office@polacekpartners.sk
www.polacekpartners.sk
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PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.  
   

PwC Legal je moderná, profesionálne riadená 
a na podnikateľské prostredie orientovaná ad-
vokátska kancelária, ktorá pomáha klientom 
dosahovať ich obchodné a podnikateľské ciele 
nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Vďaka úzkej spolupráci s poprednými odborník-
mi v oblasti daní, personálneho poradenstva a fi-
nančného manažmentu, prináša tím PwC Legal 
komplexnú ponuku právnych služieb a inovatívne 
riešenia šité na mieru špecifickým požiadavkám 
klientov.

Na týchto riešeniach sa podieľa vyše 2 400 právni-
kov vo viac ako 80 krajinách po celom svete.

V rámci poskytovania právnych služieb sa sústre-
ďujeme najmä na nasledujúce oblasti:

 	Audity a akvizície obchodných spoločností
 	Právo obchodných spoločností a zmluvné vzťa-

hy medzi podnikateľmi
 	Daňové právo, daňové kontroly, súdne spory 

s daňovým prvkom
 	Transferové oceňovanie a jeho implementácia 

do obchodných zmlúv
 	Pracovné právo
 	Audity a akvizície obchodných spoločností
 	Rozdelenia, splynutia a zlúčenia obchodných 

spoločností
 	Verejné obstarávanie a štátna pomoc

Komparatívnou výhodou advokátskej kancelárie 
PwC Legal je skutočnosť, že klientovi je na jednom 
mieste a v rovnakom čase poskytnuté domáce aj 
medzinárodné právne, daňové, finančné a tran-
sakčné poradenstvo.

Okrem časovej úspory a úspory nákladov získava 
klient všetky výhody synergického podnikateľské-
ho poradenstva, ktoré je v dnešnom globalizova-
nom a rýchlo sa meniacom ekonomickom prostre-
dí kľúčovým nástrojom úspechu.

PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o. 
Twin City Business Centre A
Karadžičova 2
815 32 Bratislava
Tel.: +421 2 59 35 01 11
e-mail: office.general@sk.pwc.com
www.pwc-legal.sk
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PRK Partners s.r.o.      

S viac ako 100 profesionálmi v Bratislave, Prahe 
a Ostrave sa PRK Partners zaraďuje medzi najväč-
šie advokátske kancelárie na Slovensku a v Čes-
kej republike. Vďaka strategickému umiestneniu 
našich kancelárií a ich veľkosti ponúkame našim 
klientom dôkladnú znalosť príslušného lokálne-
ho právneho systému i medzinárodný pohľad na 
akúkoľvek právnu problematiku.

Naša firma bola založená v roku 1993 v Prahe ako 
združenie advokátov a roky pôsobila pod značkou 
Procházka Randl Kubr. Aby sme mohli uspokojovať ne-
ustále rastúci dopyt po našich prvotriednych službách, 
musela sa rozširovať aj naša firma. Prvou významnou 
expanziou bolo v roku 2005 otvorenie novej kancelárie 
na Slovensku v Bratislave a v roku 2008 sme otvorili aj 
kanceláriu v Ostrave.

Počas našej existencie sme v regióne strednej Európy 
získali zaslúžené renomé. Naši klienti dosahujú svoje 
ciele pomocou našich inovatívnych stratégií a prí-
stupov orientovaných na výsledok. Ako nezávislý tím 
odborníkov ponúkame klientom kombináciu medzi-
národnej praxe a dokonalé znalosti miestnej právnej 
problematiky. A práve v spojení lokálnej znalosti, regi-
onálneho pokrytia a medzinárodných skúseností spo-
číva naša jedinečnosť, ktorá nás odlišuje od ostatných 
firiem.

PRK Partners je popredná advokátska kancelária po-
skytujúca komplexné právne služby. Vytvorili sme 
mimoriadne silnú prax v oblasti daňového práva a po-

radenstva, fúzií a akvizícií, korporátneho práva, práva 
hospodárskej súťaže, bankovníctva a financií, reštruk-
turalizácii a insolvencii, práva nehnutelností, kapitálo-
vých trhov, verejného obstarávania, súdneho a arbit-
rážneho konania, pracovného práva a PPP projektov.

Prestížne ocenenia, ktoré pravidelne získavame:
V roku 2016 sme znova získali prestížne ocenenie 
v najvýznamnejšej medzinárodnej súťaži právnických 
firiem „Chambers Europe Award“. Tento krát si nášho 
úspechu vážime dvojnásobne, pretože kategórie ná-
rodných a medzinárodných firiem boli spojené a PRK 
Partners je tak pre tento rok víťazom absolútnym a je-
diným, naprieč celým právnym trhom.

Podľa odbornej poroty zostavenej medzinárodne 
uznávaným právnym časopisom The Lawyer pre The 
Lawyer European Awards 2016 sme sa stali jednou zo 
šiestich najlepších právnych firiem v strednej Európe.

PRK Partners získala prestížne ocenenie „Law Firm of 
the Year Award for the Central European Region“ (Práv-
nická firma roku pre región strednej Európy) za rok 
2012, ktoré je udeľované významným britským časopi-
som The Lawyer.

PRK Partners sa pravidelne umiestňuje na popred-
ných miestach v súťaži Právnická firma roka, ktorú na 
Slovensku organizuje týždenník TREND v spolupráci 
s EPRAVO. V roku 2017 sme zvíťazili v kategórii Fúzie 
a akvizície a v kategórií Daňové právo, ktoré sme vyhra-
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li aj v roku 2016 a 2013. V roku 2015 to bolo Právo ob-
chodných spoločností, v oblasti Práva hospodárskej 
súťaže sme zvítazili v roku 2014. V oblasti bankovníctva 
a financií, pracovného práva, sporovej agendy, reštruk-
turalizácie a insolvencie, developérskych projektov 
a nehnuteľností, duševného vlastníctva a verejného 
obstarávania sa pravidelne radíme medzi veľmi odpo-
rúčané právnicke firmy, čo dokazuje našu schopnosť 
poskytnúť komplexné služby na vysokej úrovni.

Taktiež sme pravidelne odporúčaní uznávanými 
a nezávislými ratingovými publikáciami – Chambers 
and Partners, The Lawyer, Legal500, IFLR1000, Best 
Lawyers, Legal Experts, Who’s Who Legal, Media Law 
International.

„PRK Partners sú priekopníkmi v podpore vzniku domá-
cich firiem a prekonali rozdiely medzi medzinárodnými 
a domácimi firmami.“

International Financial Law Review o PRK Partners

„Klienti obdivujú kombináciu medzinárodnej kapacity 
kancelárie s duchom miestnej praxe.“

„Domáca hybná sila, ktorú mnohí považujú za jednu 
z najlepších domácich advokátskych kancelárii. Klienti 
obdivujú jej flexibilný, proaktívny a komerčný prístup. 
Existuje tu naozajstný zmysel pre kultúru zameranú na 
klienta.“

Chambers Global o PRK Partners

„Klienti oceňujú kombináciu „spoľahlivých, praktických 
a miestnych znalostí“ s „mimoriadne dobrými medziná-
rodnými znalosťami“.

„Líder na domácom trhu zastupujúci najvýznamnejšie 
banky a finančné inštitúcie v krajine, ako aj celý rad 
medzinárodných hráčov v celom spektre oblasti finan-
cií. Majú značné skúsenosti v oblasti emisií dlhopisov 
a bankoviek, zastupujú významných hráčov na strane 
emitenta ako aj sprostredkovávateľa a sú vysoko cene-
ný pre regulačné poradenstvo.“

„Právnici boli excelentní – dobre pripravení, rýchlo rea-
govali na zmeny v dokumentácii. Boli kľúčoví v úspeš-
nom ukončení projektu.“

Chambers Europe o PRK Partners

Naše nedávne významne transakcie
 	PRK Partners poskytuje právne poradenstvo sku-

pine SABMiller v otázkach slovenského a českého 
práva pri predaji ich stredoeurópskych a východoe-
urópskych podnikov, ktorých súčasťou je aj predaj 
českého pivovaru Plzeňský Prazdroj a slovenského 
pivovaru Pivovary Topvar, japonskému Asahi Group 
holdings. Transakcia v hodnote 7,3 miliardy eur, 
ktorá má byť dokončená v prvej polovici roka 2017, 
je najvýznamnejšia M & A transakcia v Slovenskej 
a Českej republike za minulý rok. PRK tím vedený 
partnermi Radanem Kubrem a Martinem Křížem, 
vykonal komplexný právny audit predávaných slo-
venských a českých podnikov a poskytuje pora-
denstvo v ďalších aspektoch slovenského a české-
ho práva, okrem iného aj v otázkach regulatoriky, 
compliance, nehnuteľností a v ďaľších korporátnych 
záležitostiach.

 	PRK Partners tím pod vedením partnerky Miriam Ga-
landovej poskytol komplexné právne poradenstvo 
víťaznému konsorciu, združujúcemu popredných 
zahraničných developerov dopravnej infraštruktúry 
CINTRA/FERROVIAL, PORR a MACQUIRE v súvis-
losti s uzavretím koncesnej zmluvy a s realizáciou 
developerskeho projektu PPP D4R7, ktorý sa týkal 
výstavby nultého obchvatu Bratislavy. Transakcia sa 
stala víťaznou v kategórii Európska PPP transakcia 
za rok 2016.
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JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., 
FCCA
partnerka

JUDr. Martin Kříž MBA
partner

JUDr. Peter Oravec
partner

JUDr. Emil Nemec LL.M., PhD.
partner

PRK Partners s.r.o. 
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 32 33 32 32 
e-mail: bratislava@prkpartners.com 
www.prkpartners.com
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Prosman a Pavlovič  
advokátska kancelária, s.r.o.

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kan-
celária, s. r. o. je advokátskou kanceláriou pôso-
biacou na trhu právnych služieb Slovenskej re-
publiky od roku 2009. Od svojho vzniku dosahuje 
kontinuálny rast a progres, prejavujúci sa predo-
všetkým v personálnej oblasti (nárast počtu za-
mestnancov), ako aj v obchodnej oblasti (nárast 
počtu klientov, otvorenie pobočiek).

Advokátska kancelária sa v súčasnosti radí medzi naj-
väčšie advokátske kancelárie v Trnave, s pobočkami 
aj v iných mestách, pričom náš pracovný tím tvoria 
odborníci z rôznych právnych oblastí (daňové právo, 
colné právo) právo duševného vlastníctva, finančné 
právo (cenné papiere, finančné deriváty…), poisťov-
níctvo, obchodné právo a ďalšie.

Od svojho vzniku si advokátska kancelária buduje re-
putáciu solídnej a spoľahlivej advokátskej kancelárie, 
poskytujúcej právne služby na vysokej kvalitatívnej 
úrovni. O tom svedčí spokojnosť našich klientov, kto-
rú vnímame ako hlavný cieľ a základ dlhodobej spo-
lupráce. Spokojnosť našich klientov sa snažíme dosa-
hovať predovšetkým kvalitou poskytovaných služieb, 
ktorá sa opiera o odbornosť členov nášho tímu, do-
siahnutú ich dlhoročnou praxou, ako aj o zameranosť 
na potreby a najlepšie obchodné záujmy klientov.

Advokátska kancelária sa zameriava predovšetkým 
na poskytovanie právnych služieb podnikateľským 
subjektom, čo zahŕňa poskytovanie právnych služieb 
hlavne v oblasti daňového a colného práva (zastu-

povanie, obchodovanie so zahraničím), obchodného 
práva (vymáhanie pohľadávok, zmluvná agenda, prá-
vo obchodných spoločností…), občianskeho práva 
(právo duševného vlastníctva, scudzovanie, nájom 
nehnuteľností…), správneho práva (územné konanie, 
stavebné konanie…), a v iných oblastiach.

Medzi našich klientov patria napríklad:
 	veľké logistické / zasielateľské spoločnosti (náklad-

ná cestná doprava),
 	štátna železničná spoločnosť (zahraničný štát),
 	výrobcovia alkoholických nápojov a tabakových 

výrobkov,
 	výrobcovia technických strojov a ťažných zariadení,
 	developerské a stavebné spoločnosti,
 	subjekty podnikajúce v zdravotníctve (zahŕňajúce 

subjekt distribuujúci lieky),
 	spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou v oblas-

ti technických revízií,
 	spoločnosti zaoberajúce sa veľkovýrobou a obcho-

dovaním s mliekom a živočíšnymi výrobkami,
 	realitné kancelárie,
 	orgány územnej samosprávy (krajské mesto, obce),
 	organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním a výchovou.

Odborný tím advokátskej kancelárie tvoria:
 	4 advokáti – s dlhoročnou praxou (priemerná práv-

na prax advokátov je 10 rokov),
 	2 advokátov – s právnou praxou viac ako 5 rokov,
 	8 právnikov,
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 	3 právni asistenti,
 	2 asistentky.

Momentálne tvorí náš tím 19 členov. Popritom naša 
kancelária spolupracuje aj s ďalšími osobami najmä 
v oblasti daňového a colného poradenstva, účtovníc-
tva a audítorstva.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom, 
nemeckom a španielskom jazyku.

 

Prosman a Pavlovič  
advokátska kancelária, s.r.o.
Hlavná 31
917 01 Trnava
Tel.: +421 3 35 33 23 88 
e-mail: office@prosman-pavlovic.sk
www.prosman-pavlovic.sk



Významné advokátske kancelárie  |  2017  | 191

R

ROWAN LEGAL,    
advokátska kancelária s.r.o.  

Advokátska kancelária ROWAN LEGAL bola zalo-
žená v roku 1990 v Českej republike a dlhodobo 
sa radí k popredným česko-slovenským advo-
kátskym kanceláriám, poskytujúcim komplexné 
právne služby pre najvýznamnejšie obchodné 
spoločnosti či inštitúcie verejnej správy.

 	Viac ako 26 rokov na trhu, 14 rokov na Slovensku
 	Pravidelne oceňovaná v národných aj medzinárod-

ných rebríčkoch
 	Kancelárie v Bratislave, Brne, Prahe a Rige
 	Člen siete MULTILAW

Advokátska kancelária ROWAN LEGAL sa špecializuje 
najmä na: právo informačných technológií, teleko-
munikácií a outsourcingu, sporovú agendu vrátane 
medzinárodných obchodných arbitráží a investičných 
sporov, verejné obstarávanie, PPP projekty, EÚ fondy, 
fúzie a akvizície (M & A), farmáciu a zdravotníctvo, ob-
ranný priemysel.

Spolupracuje s renomovanými globálnymi advokát-
skymi kanceláriami, ako napr. Hogan Lovells, Skad-
den Arps Slate Meagher & Flom, Baker Botts, Whi-
te & Case či Foley Hoag.

Advokátska kancelária ROWAN LEGAL je exkluzívnym 
členom globálnej skupiny advokátskych kancelárií 
MULTILAW pre Českú republiku a Slovenskú republi-
ku, a jej dlhoročná účasť v riadiacom výbore MULTI-
LAW jej umožňuje spoluprácu vo viac než 70 krajinách 
sveta.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A PPP PROJEKTY
Ide o jednu z tradičných špecializácií advokátskej 
kancelárie ROWAN LEGAL, ktorá zahŕňa poskytovanie 
komplexných právnych služieb tak pre súkromné sub-
jekty (uchádzačov, záujemcov), ako aj pre (verejných) 
obstarávateľov.

Aktuálne sa advokátska kancelária ROWAN LEGAL po-
dieľala na jednom z najväčších PPP projektov v stred-
nej a východnej Európe, s hodnotou presahujúcou 
1,7 miliardy eur; komplexné právne poradenstvo PPP 
projektu „obchvat Bratislavy“ (diaľnica D4 a rýchlost-
ná cesta R7).

RIEŠENIE SPOROV A ARBITRÁŽE
Advokátska kancelária ROWAN LEGAL patrí v oblasti 
riešenia sporov a arbitráží dlhodobo medzi špičku na 
českom a slovenskom trhu a v súčasnosti ako jediná 
disponuje tímom skúsených špecialistov pre medzi-
národné investičné spory.

Partneri JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb 
a JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M., MCIArb, pôsobia ako 
zapísaný rozhodcovia vo viacerých významných me-
dzinárodných rozhodcovských súdoch, napr.: ako sú 
London Court of International Arbitration, Vienna In-
ternational Arbitral Centre, Hong Kong International 
Arbitration Center.

Partner JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M., MCIArb je spolu-
autorom komentára k Dohovoru o uznaní a výkone 
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cudzích rozhodcovských rozhodnutí a jeho aplikačnej 
praxi v SR a ČR (Wolters Kluwer, 2016).

Medzi najvýznamnejšie kauzy patrí úspešné zastupo-
vanie Slovenskej republiky:

 	Národnej rady Slovenskej republiky v investič-
ných sporoch s akcionármi zdravotných poisťovní 
o sumu presahujúcu 650 miliónov eur;

 	v medzinárodnej investičnej arbitráži (ako local 
counsel) voči žalobcovi HICEE o sumu cca 1 mld. 
eur;

 	v medzinárodnej investičnej arbitráži s holandský-
mi investormi A. J. Oostergetel a T. Laurentius (za-
mietnutie všetkých nárokov a priznanie náhrady 
trov konania vo výške cca 2,4 mil. eur) ako i v nad-
väzujúcich exekučných konaniach;

 	komplexné právne poradenstvo a zastupovanie 
Letiska M. R. Štefánika v medzinárodnej obchodnej 
arbitráži vedenej pred Medzinárodným rozhodcov-
ským súdom Medzinárodnej obchodnej komory 
(ICC) v Paríži o sumu presahujúcich 500.000 eur.

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
V tejto špecializácii patrí advokátska kancelária 
ROWAN LEGAL k absolútnej špičke v Českej republike 
aj na Slovensku. Partneri JUDr. Martin Maisner, PhD. 
a JUDr. Josef Donát, LL.M. sa tejto oblasti venujú od 
90 rokoch 20. storočia. Medzi hlavné oblasti patria 
najmä: implementácia informačných systémov, vývoj 
softvéru, prevádzka aplikácií, e-commerce, ochrana 
osobných údajov, cloud computing či kybernetická 
bezpečnosť. K našim klientom patria najvýznamnejšie 
ICT spoločnosti na trhu, vrátane regulovaných subjek-
tov - napr. bánk.

Právny tím ROWAN LEGAL je autorom na Slovensku 
jedinej knižnej publikácie svojho druhu: „Základy prá-
va informačných technológií“, (Iura Edition, 2013).

Advokátska kancelária ROWAN LEGAL bola už tretí 
rok po sebe vyhlásená za víťaza právnickej firmy roka 
v kategórii Telekomunikácie, právo informačných 
technológií.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Advokátska kancelária ROWAN LEGAL poskytuje na 
poli práva duševného vlastníctva komplexné právne 

poradenstvo už takmer 20 rokov. Venuje sa oblastiam, 
ako sú: autorské právo, duševné vlastníctvo pri vývoji 
softvéru (najmä licenčné zmluvy), ochranné známky, 
obchodné názvy, priemyselné vzory, patenty, domé-
nové mená, kolektívna správa práv i nekalá súťaž.

TELEKOMUNIKÁCIE A MÉDIÁ
V oblasti telekomunikácií advokátska kancelária 
ROWAN LEGAL poskytuje komplexné právne poraden-
stvo už viac ako 10 rokov. Venuje sa oblastiam, ako sú: 
konektivita do siete Internet, prevádzka dátových sie-
tí, informačná bezpečnosť, či plnenie regulatórnych 
požiadaviek.

ROWAN LEGAL,
advokátska kancelária s.r.o.
Budova BBC III
Prievozska 1978/6
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 32 66 26 96 
e-mail: bratislava@rowanlegal.com 
www.rowanlegal.com



Významné advokátske kancelárie  |  2017  | 193

R

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.    
 

Rödl & Partner je významnou medzinárodnou 
poradenskou spoločnosťou v oblasti

 	právneho poradenstva
 	daňového poradenstva
 	auditu
 	podnikového poradenstva a poradenstva v oblas-

ti IT
 	Business Process Outsourcing

Od svojho založenia v roku 1977 v Nemecku vybu-
dovala spoločnosť sieť 108 pobočiek v 50 krajinách 
sveta a zamestnáva približne 4.500 odborníkov. Sil-
nú trhovú pozíciu získala predovšetkým v Európe, 
v Ázii a v USA.

Úzka spolupráca našich právnikov, audítorov, daňo-
vých poradcov a účtovníkov na národnej i medziná-
rodnej úrovni, nám dáva možnosť poskytnúť našim 
klientom komplexné a kvalitné poradenstvo. Tento 
interdisciplinárny prístup sa v praxi osvedčil ako 
najlepšia metóda rýchleho a efektívneho riešenia 
problémov spojených s podnikateľskou praxou na-
šich mandantov.

Skupina Rödl & Partner pôsobí na Slovensku od 
roku 1993, kedy bola založená pobočka v Bratislave. 
V súčasnosti pre Rödl & Partner pracuje viac ako 65 
pracovníkov. Vďaka našej odbornosti, dlhoročnej 
skúsenosti a znalosti podnikateľského prostredia, 
poskytujeme mandantom pri ich podnikateľských 
zámeroch profesionálne služby na najvyššej úrovni. 

Filozofiou spoločnosti je pristupovať ku každému 
mandantovi individuálne.

Právne poradenstvo poskytujeme na Slovensku 
prostredníctvom spoločnosti Rödl & Partner Advo-
káti, s. r. o. Naša kancelária sa špecializuje najmä 
na oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, 
správneho a daňového práva. Poradenstvo posky-
tujeme nielen právnickým a fyzickým osobám, ale 
aj verejnému sektoru a klientov sprevádzame pri 
výkone ich činností a zámerov, tak aby bol zabezpe-
čený ich komplexný právny servis. Naším prvotným 
cieľom je riešiť záležitosti našich mandantov na vy-
sokej odbornej úrovni, flexibilne a individuálnym 
prístupom ku každej záležitosti a zabezpečiť ich ma-
ximálnu spokojnosť.

Naša kancelária má v súčasnosti 12 právnikov, 
z toho 9 advokátov, ktorí poskytujú právne poraden-
stvo v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Advokátska kancelária poskytuje právne poraden-
stvo najmä v nasledujúcich oblastiach:

 	obchodné právo a právo obchodných spoločností
 	občianske právo
 	pozemkové právo a nehnuteľnosti
 	energetika, obnoviteľné zdroje energie
 	daňové právo
 	pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
 	zmluvné právo
 	akvizície a zlúčenia obchodných spoločností



|  2017  |  Významné advokátske kancelárie194

 	súdne a rozhodcovské konania
 	právo hospodárskej súťaže
 	správne právo
 	štátna pomoc
 	konkurzy a reštrukturalizácia

JUDr. Maroš Tóth, MBA
advokát, partner

 

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o. 
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 57 20 04 44
e-mail: ra.bratislava @ roedl.sk
www.roedl.com/sk 
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Ružička Csekes s.r.o.      

Sme jednou z najväčších advokátskych kance-
lárií, ktorá disponuje kapacitou 35 advokátov 
a advokátskych koncipientov a ponúka svojim 
klientom celé spektrum odborného právneho 
a daňového poradenstva.

Ružička Csekes, s. r. o. vznikla v júni 2009 ako práv-
ny nástupca dvoch, od vzniku Slovenskej republiky 
samostatne existujúcich advokátskych kancelárií, 
Ružička & partners, s. r. o. a CVD, s. r. o. Pôsobí tak 
na slovenskom trhu už 25 rokov. Spojenie obidvoch 
kancelárií nám umožnilo vytvoriť novú dimenziu po-
skytovania právneho poradenstva a prehĺbiť na jed-
nej strane komplexnosť a univerzálnosť a na druhej 
strane hlbokú odbornú špecializáciu našich služieb.

Našu advokátsku kanceláriu a našich skúsených ad-
vokátov pravidelne hodnotia medzinárodné práv-
nické ratingové agentúry.

"Táto advokátska kancelária je orientovaná na klien-
ta, proaktívna a snaží sa pokryť každý jeden detail 
prípadu."

Klienti o Ružička Csekes podľa Chambers and Partners 2016

Výsledky našej práce a neustáleho zlepšovania 
kvality našich služieb, boli v rokoch 2017, 2016, 
2015, 2014 a 2013 ocenené absolútnym víťazstvom 
v súťaži Právnická firma roka v kategórii Domáca 
advokátska kancelária. V roku 2017 sme obhájili 
prvenstvo z predchádzajúcich štyroch rokov 

v kategórii Verejné obstarávania a zvíťazili aj 
v kategórii Trestné právo. V ostatných kategóriách 
tejto súťaže sme boli klasifikovaní ako „Veľmi 
odporúčaná kancelária“.

ČÍM SA SNAŽÍME ODLÍŠIŤ
 	Udržiavame a rozvíjame vysoké renomé našich 

uznávaných odborníkov v kľúčových oblastiach 
práva.

 	Kladieme veľký dôraz na disciplinárnu a industri-
álnu špecializáciu a poznanie biznisu a jeho vec-
ných, nielen právnych špecifík.

 	Dôkladne zohľadňujeme európsko-právnu 
dimenziu.

 	Hoci sú veľké jednorazové transakcie jednou 
z kľúčových oblastí našej praxe, nesústredíme sa 
len na ne. Práve naopak, kontinuálne poskytuje-
me priebežné, denno-denné právne poradenstvo 
pre množstvo medzinárodných lídrov v celom 
spektre hospodárskych sektorov, ako aj pre vedú-
ce domáce spoločnosti.

 	Naše personálne zázemie, spočívajúce v tíme 35 
advokátov a advokátskych koncipientov a robust-
nej prevádzkovej podpore neprávnického perso-
nálu, nám umožňuje paralelne zvládať množstvo 
odborne, vecne a časovo náročných projektov 
s okamžitým nasadením bez toho, aby tým bolo 
dotknuté priebežné, denno-denné poradenstvo 
našim stálym klientom.

 	Snažíme sa poskytovať pragmatické a komerčne 
orientované právne poradenstvo.
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 	Naším cieľom je nájsť pre klienta optimálne 
právne riešenie s najvyššou efektivitou ná-
kladov. Naše mandáty vždy realizujú advoká-
ti alebo advokátski koncipienti s potrebnými 
skúsenosťami a senioritou tak, aby sme zabez-
pečili optimálnu kvalitu ale aj efektivitu práce 
a nákladov.

 	Využívame moderné informačné a riadiace sys-
témy a procesy, ktoré zvyšujú efektivitu a or-
ganizáciu našej práce. Ponúkame inovatívne 
riešenia.

 	Podporujeme vysokú úroveň profesionálnych, 
etických a komerčných štandardov.

 	Poskytujeme služby v angličtine, nemčine, ma-
ďarčine a v ruštine.

KĽÚČOVÉ OBLASTI PRAXE 
 	Právo obchodných spoločností, fúzie, akvizície 

a iné korporátne transakcie
 	Právo v oblasti developerských projektov ne-

hnuteľností, stavieb a životného prostredia
 	Právo v oblasti verejného obstarávania, PPP 

projektov, verejných služieb a verejnej infraš-
truktúry všeobecne

 	Súdne spory a arbitráže
 	Energetika
 	Bankovníctvo, finančné služby a projektové 

financovanie
 	Právo hospodárskej súťaže a regulácia v sieťo-

vých odvetviach
 	Elektronické komunikácie
 	Právo duševného vlastníctva, všeobecné civilné 

právo a pracovné právo
 	Európske právo
 	Daňové právo

NAŠI KLIENTI
Našu klientskú základňu tvoria predovšetkým 
medzinárodné spoločnosti, vrátane mnohých sve-
tových lídrov a gigantov v kľúčových oblastiach 
hospodárstva, ale aj vedúce domáce spoločnosti 
a subjekty verejnej správy.

Okrem poradenstva pri významných jednorazo-
vých transakciách sa sústredíme aj na kontinuál-
nu, priebežnú podporu množstva kľúčových sve-
tových a európskych hráčov. Medzi našich klientov 
patria napríklad:

 	U.S. Steel
 	Siemens
 	Honeywell
 	E.ON
 	MOL
 	Slovnaft
 	SPP
 	Slovenská sporiteľňa
 	OTP Banka
 	Kooperatíva poisťovňa
 	BAWAG
 	KBC Bank NV
 	UniCredit Group
 	The Coca Cola Company
 	Société des Produits Nestlé
 	GlaxoSmithKline Slovakia
 	Johnson & Johnson
 	Nike
 	Billa
 	Hornbach
 	Kaufland
 	Hochtief
 	ACS Group
 	Porr
 	STRABAG
 	Porsche Group
 	Škoda Auto
 	Continental Matador
 	Austrian Airlines
 	Slovak Telekom
 	Železnice Slovenskej republiky
 	Úrad vlády Slovenskej republiky
 	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

NIEKTORÉ Z NAŠICH PROJEKTOV 
V rámci nášho dlhoročného pôsobenia na sloven-
skom trhu sme pracovali na obrovskom množstve vý-
znamných projektov pre súkromný a verejný sektor, 
zahraničných investorov či domácich ekonomických 
lídrov. Naše skúsenosti zahŕňajú účasť na tých naj-
väčších transakciách realizovaných počas samostat-
nosti Slovenskej republiky od privatizácie a reštruktu-
ralizácie podnikov ako Východoslovenské železiarne 
Košice, Slovenský plynárenský priemysel a Slovenské 
elektrárne až po mamutie infraštrukturálne projekty 
elektronického mýta, výstavby diaľnic a univerzitnej 
nemocnice formou PPP modelu alebo novej atómo-
vej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
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Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré sme realizovali 
v nedávnom období patria:

 	Poradenstvo Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej 
republiky pri verejnom obstarávaní projektu, spočí-
vajúceho vo výstavbe novej univerzitnej nemocnice 
v Bratislave.

 	Poradenstvo poprednej svetovej spoločnosti v ob-
lasti výroby automobilov v súvislosti s jej investíciou 
v Slovenskej republike.

 	Poradenstvo konzorciu popredných svetových sta-
vebných firiem, HOCHTIEF a ASC a holandskému 
investičnému fondu, DIF, v rámci súťažného dialógu 
v tendri na PPP projekt výstavby úseku diaľnice D4 
(Jarovce – Rača, obchvat Bratislavy) a úseku rých-
lostnej cesty R7 (Bratislava – Holice).

 	Poradenstvo pre regionálneho lídra v oblasti ťažby, 
spracovania ropy a predaja ropných produktov, 
spoločnosť MOL Plc., pri akvizícii prevádzkovateľa 
čerpacích staníc ENI v SR, ČR a Rumunsku a pri po-
tenciálnej akvizícii majoritného podielu v najväč-
šom slovenskom výrobcovi elektriny, spoločnosti 
Slovenské elektrárne, od skupiny ENEL.

 	Právne poradenstvo pre globálneho lídra v oblasti 
nehnuteľností pre priemyselnú logistiku, spoločnosť 
Prologis, vo veci developovania nového priemy-
selného parku, 3 hál o rozlohe približne 95.000 m2 
v blízkosti pripravovanej automobilky pri Nitre.

 	Poradenstvo stavebnému konzorciu popredných 
svetových stavebných spoločností Porr a Ferrovial 
pri návrhu a výstavbe DBFOT PPP projektu D4/R7 - 
diaľničného obchvatu Bratislavy.

 	Poradenstvo pre poprednú slovenskú finančnú 
inštitúciu, Slovenskú sporiteľnu, ako financujúcu 
banku pri riešení projektu administratívnej budovy 
v Bratislave (Apollo I), ktorého využitie bolo objektív-
ne znemožnené.

 	Poradenstvo globálnemu technologickému gigan-
tovi, skupine Siemens, pri komplexnej reorganizácii 
činnosti spoločnosti v Slovenskej republike v oblas-
ti zdravotníckych produktov.

Ružička Csekes s.r.o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 
Tel.: +421 2 32 33 34 44
e-mail: office-ba@rc.sk
www.rc.sk
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SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.   

Advokátska kancelária SEDLAČKO & PARTNERS 
patrí medzi stredne veľké advokátske kancelá-
rie s mladým kolektívom právnikov.

Odborne je profilovaná predovšetkým na oblasť 
obchodného práva, najmä na problematiku ob-
chodných záväzkových vzťahov, nesporovú agen-
du v oblasti obchodných kontraktov, súdne a roz-
hodcovské obchodno-právne spory, právne vzťahy 
k nehnuteľnostiam, zmenkové právo, vymáhanie 
pohľadávok, konkurz a reštrukturalizáciu, dobro-
voľné dražby, náhradu škody, nekalú súťaž, kapitá-
lové investície a akvizície, due diligence.

Osobitne sa špecializujeme na právne služby vo 
finančnom sektore (bankovníctvo, poisťovníctvo, 
leasing), vrátane jednotlivých spôsobov riešenia 
úverového zlyhania korporátnych a retailových 
bankových klientov. Poskytujeme komplexný 
právny servis viacerým bankám a popredným 
finančným inštitúciám so zahraničnou a sloven-
skou majetkovou účasťou. Náš odborný tím má 
rozsiahle skúsenosti so špecifikami podnikateľ-
ského prostredia na Slovensku, čo vytvára priestor 
na kvalitné, efektívne a rýchle riešenia v prospech 
klienta.

Dôraz kladieme v prvom rade na vysokú úroveň 
profesionality, nadštandardnú odbornú spôso-
bilosť a kompetentnosť, flexibilitu, absolútnu 
diskrétnosť a lojálnosť. V rámci striktne proklient-
ského prístupu sme pripravení bezvýhradne pri-

spôsobiť poskytované právne služby individuál-
nym nárokom mandanta.

Advokátska kancelária SEDLAČKO & PARTNERS 
má v súčasnosti 12 právnikov, z toho 6 advokátov.

Advokát JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. je 
popredným odborníkom v oblasti súkromného 
práva. Pôsobí ako člen Komisie Ministerstva spra-
vodlivosti SR pre rekodifikáciu súkromného práva, 
člen redakčnej rady Bulletinu slovenskej advoká-
cie a externý člen skúšobných komisií Právnickej 
fakulty UK. Je spoluautorom tzv. veľkých komen-
tárov k Občianskemu zákonníku a Civilnému spo-
rovému poriadku, komentára k Vyhláške o od-
menách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb (C.H. Beck) a autorom desiatok 
odborných článkov a redakčných príspevkov z ob-
lasti obchodného a občianskeho práva.

SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
Štefánikova 8
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 54 63 02 26 
e-mail: office@sedlacko.sk
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SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.    
 

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PART-
NERS, s. r. o. – slovenská rodinná kancelária 
s medzinárodnými skúsenosťami.

KĽÚČOVÝ JE NÁŠ PRÍSTUP
Pre klientov nechceme byť iba dobrými právnikmi. Na-
šim cieľom je stať sa ich rodinnou advokátskou kan-
celáriou a tomu sme prispôsobili chod spoločnosti 
SEMANČÍN & PARTNERS. Veríme, že naše výsledky, ako 
aj spokojnosť našich klientov nám ukazujú, že sme sa 
vybrali správnou cestou. To, čo pre niekoho znie ako frá-
za, sa u nás stalo modelom fungovania. Klientom, ktorí 
sa na nás v minulosti obracali v obchodných záležitos-
tiach, dnes pomáhame vyriešiť aj tie najcitlivejšie život-
né situácie, ak si vyžadujú právnu podporu. Ich dôveru 
sme si získali férovým prístupom, vysokou odbornosťou 

založenou na medzinárodných skúsenostiach a predo-
všetkým jasne presadzovanými hodnotami. Naši klienti 
vedia, že sa okrem odbornosti môžu spoľahnúť aj na 
našu diskrétnosť či odhodlanie stáť za nimi aj v sporoch 
s veľkými menami. Či už ide o veľké korporácie, alebo 
štátne či medzinárodné inštitúcie.

S ČÍM POMÁHAME

Bankovníctvo, financie, kapitálové trhy a 
poisťovníctvo

Meno Semančín je tradične spájané s agendou v oblas-
ti bankovníctva, finančného práva, kapitálových trhov 
a poisťovníctva. Poskytujeme komplexné právne pora-
denstvo na vysokej odbornej úrovni vychádzajúc z práv-
neho poriadku Slovenskej republiky, európskeho práva, 
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slovenských a medzinárodných zvyklostí a štandardov 
rozličných organizácii ako napríklad LMA, ISDA, ISMA 
a podobne. Medzi našich klientov patrí väčšina význam-
ných bánk na Slovensku. Klientovi z oblasti energetiky 
sme pomáhali pri riešení syndikovaného financovania 
a refinancovania v hodnote viac ako 185 miliónov eur 
a ďalšie transakcie v hodnote stoviek miliónov eur sme 
pomáhali právne ošetriť aj pre klientov z potravinárstva 
alebo developmentu.

„Kombinácia profesionálneho a osobného prístupu, ako 
aj porozumenie potrebám klienta, predstavuje u Jozefa 
garanciu naplnenia očakávania jeho klienta.“

Rastislav Václavík, Tatrabanka, a. s.

Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť 
Jednou z ťažiskových oblastí našej praxe je poskytova-
nie poradenstva pri ochrane osobných údajov a infor-
mačnej bezpečnosti. Naše dlhodobé budovanie tejto 
špecializácie zahŕňa komplexné poradenstvo v oblasti 
ochrany osobných údajov pre viac ako 200 klientov 
z rôznych odvetví, z finančného sektora, energetiky, sta-
vebníctva, automobilového priemyslu, obranného prie-
myslu alebo IT sektora, od nadnárodných korporácii až 
po lokálnych prevádzkovateľov. V súčasnosti pomáha-
me našim klientom najmä pri implementácii nového 
všeobecného naradenia o ochrane osobných údajov 
(GDPR) a zosúlaďovania ich činností a procesov s novou 
právnou úpravou. V našej kancelárii sa tejto oblasti ve-
nuje špeciálny tím právnikov, ktorí majú zároveň vzde-
lanie aj prax v oblasti IT a informačnej bezpečnosti. Naši 
právnici taktiež pravidelne prednášajú na podujatiach 
venovaných ochrane osobných údajov. Sme súčasťou 
najväčšej medzinárodnej organizácie združujúcej pro-
fesionálov v oblasti ochrany osobných údajov, The In-
ternational Association of Privacy Professionals (IAPP).

„Určite odporúčam tím JUDr. Semančínovej k vypracova-
niu bezpečnostného projektu, nakoľko sa stretnete s pro-
fesionalitou, ochotou, precíznosťou a ústretovosťou.“

Silvia Miklovičová, CFO Granvia Operation, a. s.

Hospodárska súťaž 
Na základe našej už tradičnej praxe sme silní aj v oblasti 
hospodárskej súťaže. Máme bohaté skúsenosti vo všet-
kých smeroch súťažného práva, najmä pri vyšetrovaní 

možného zneužívania dominantného postavenia, pri 
vyšetrovaní kartelov, bid riggingu, vertikálnych dohôd, 
pri inšpekciách ako aj koncentráciách, a to ako podľa 
vnútroštátneho, tak aj európskeho súťažného práva. 
Naše dlhoročné skúsenosti v tejto sfére poskytujú našim 
klientom nezanedbateľnú výhodu pri právnom posúde-
ní rôznych zmlúv alebo dohôd, ako aj pri vypracovaní 
compliance programov. Za klientov bojujeme nielen na 
lokálnom, ale aj na európskom trhu.

„Únia hydinárov Slovenska hodnotí spoluprácu s Jozefom 
Semančínom pozitívne a odporúča ho na spoluprácu aj 
pre svojich členov a zástupcov.“

Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska.

Právo životného prostredia
Intenzívne sa venujeme problematike odpadového 
hospodárstva a ochrane životného prostredia. Poskytu-
jeme poradenstvo v súvislosti s nakladaním s odpadom 
pre rôznych účastníkov trhu, pri zabezpečení environ-
mentálnych povolení a licencií, pri príprave všeobecne 
záväzných nariadení obce v súvislosti s nakladaním 
s odpadmi a príprave a revízii zmlúv týkajúcich sa zbe-
ru, spracovania a zhodnotenia odpadov. Zastupujeme 
organizáciu zodpovednosti výrobcov pred Európskou 
komisiou a Protimonopolným úradom SR, v súvislosti 
s licenčným konaním a hospodárskou súťažou v oblas-
ti nakladania s odpadmi na Slovensku. Aktívne sa zú-
častňujeme legislatívneho procesu novelizácie zákona 
o odpadoch a pravidelne publikujeme odborné články 
z oblasti odpadového hospodárstva.

„Na spolupráci s advokátskou kanceláriou SEMAN-
ČÍN & PARTNERS oceňujem vysoké odborné znalosti ako 
aj praktické skúsenosti, ktoré dokážu pretaviť do úspešnej 
stratégie a výsledku.“

Eugen Lehotay, konateľ RECCOLLECTION SYSTEM, s. r. o.

Duševné vlastníctvo a informačné technológie
Moderná doba si vyžaduje inovácie a uplatňovanie mo-
derných postupov. Vo väčšine prípadov výskum a vývoj 
stojí nemalé peniaze. Klienti si potrebujú chrániť výsled-
ky svojej tvorivej činnosti, napríklad vo forme patentov, 
ochranných známok alebo úžitkových vzorov. Radili 
sme našim klientom v oblasti úpravy komplexných 
vzťahov medzi dizajnérom, investorom a realizačným 
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tímom v oblasti automobilového priemyslu. Pomáhali 
sme v súvislosti s patentami a ochrannými známkami. 
Okrem iných, pripravovali sme komplexnú zmluvnú do-
kumentáciu pre autora a dizajnéra závodného špeciálu 
K1 Attack a Praga Racing Car v súvislosti s vytvorením, 
výrobou a testovaním prototypu závodného špeciálu.

„Oceňujem najmä Jozefove negociačné schopnosti a kon-
štruktívnosť pri hľadaní riešení.“

Juraj Mitro, slovenský dizajnér

Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície
V advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS sa 
zameriavame aj na oblasť obchodných spoločností 
a fúzií a akvizícií. Poskytujeme právne poradenstvo vo 
všetkých fázach života obchodných spoločností od voľ-
by právnej formy podnikania, založenia, až po ich fúziu, 
rozdelenie alebo zánik. Pri fúziách a akvizíciách vykoná-
vame pre našich klientov najmä due diligence, štruktú-
rovanie transakcií, prípravu transakčnej dokumentácie, 
ako aj poradenstvo v oblasti financovania transakcií, 
právne poradenstvo v oblasti kontroly koncentrácií a za-
stupovanie klientov v konaní o povolenie koncentrácie 
pred Protimonopolným úradom SR a poradenstvo 
v oblasti financovania transakcií. Radili sme pri viac ako 
70 likvidáciách spoločností.

„S Jozefom spolupracujem viac ako 8 rokov a veľmi si vá-
žim jeho profesionálny prístup k akejkoľvek agende, ktorú 
sme spolu riešili. Jeho pragmatický prístup k vyjednáva-
niu komplexných úverových podmienok vedie vždy k efek-
tívnemu výsledku.“

Michal Staroň, WOOD & Company

Spory a arbitráž
Slovenské procesné právo prechádza rozsiahlou refor-
mou. Mení sa postavenie strán sporu, spor bude viac 
v rukách strán a ich právnych zástupcov. Naša advokát-
ska kancelária poskytuje právne poradenstvo v civilnom 
sporovom konaní, mimosporovom konaní a v rámci 
správneho súdnictva, ako i v rozhodcovských kona-
niach. Poskytli sme poradenstvo zbrojárskej spoločnos-
ti v spore s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, 
zastupujeme významnú organizáciu zodpovednosti 
výrobcov v spore s Ministerstvom životného prostredia 
Slovenskej republiky. Zastupujeme izraelsko - ugand-

skú spoločnosť v spore so slovenským obchodníkom so 
špeciálnou technikou.

„Počas mojej niekoľko ročnej spolupráce s Jozefom Se-
mančínom musím vyzdvihnúť vysokú profesionalitu 
a osobnú angažovanosť pri riešení potrieb klienta. Tieto 
atribúty majú veľký vplyv na efektívne riešenie zverenej 
agendy.“

Ing. Rudolf Magyarics, MANIPUL, s. r. o.

Privátni klienti, dedenie a rodinné právo 
Spolu s tým, ako sme si získali dôveru klientov v tých-
to vysoko špecializovaných agendách, začali sme 
ich zastupovať aj v oblasti rodinného práva, dedenia 
alebo trestného práva. „Máme skúsenosti so všetký-
mi fázami trestného konania a našim klientom sme 
oporou aj v ťažkých životných situáciách, kedy sa mení 
ich rodinný život alebo dochádza v rodine k smut-
ným udalostiam,“ hovorí J. Semančín, riadiaci partner 
SEMANČÍN & PARTNERS.

Trestné právo
Trestnoprávna kvalifikácia určitého konania a následné 
vyšetrovanie, obvinenie a obžalovanie je krajnou situ-
áciou. Klient v takejto situácii potrebuje poznať svoje 
práva, potrebuje poradiť, v ktorých prípadoch je vhodná 
dohoda o vine a treste a v ktorých je potrebná obrana 
v rámci trestného konania. Máme skúsenosti so všetký-
mi fázami trestného konania a skutkovými podstatami 
trestných činov, s ktorými sa na nás klienti, či už v pred-
súdnej fáze trestného konania ako i vo fáze konania 
pred súdom, obracajú. Poskytujeme potrebnú právnu 
pomoc i v otázkach súvisiacich s hospodárskou a ma-
jetkovou trestnou činnosťou, ako aj v rámci trestnopráv-
nej zodpovednosti právnických osôb. Pri posudzovaní 
obchodných transakcií klientov sa koncentrujeme aj na 
prevenčné pro klientske opatrenia.
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Schönherr Rechtsanwälte GmbH, 
organizačná zložka 

Schönherr je jednou z najvýznamnejších advo-
kátskych kancelárií v strednej a východnej Eu-
rópe. So svojou rozsiahlou sieťou 13 kancelárií 
a s tímom viac než 300 právnikov ponúka svoj-
im klientom unikátne pokrytie 17 krajín tohto 
regiónu.

Právnici Schönherr sú uznávanými odborníkmi v rôz-
nych oblastiach práva, na ktoré sa špecializujú a klien-
ti kancelárie tak môžu profitovať z bohatej rozmani-
tosti talentov, jazykov a kultúr. Kancelária Schönherr 
má dlhoročnú tradíciu poskytovania právneho pora-
denstva, pričom jadrom jej filozofie sú kvalita, flexibi-
lita, inovatívnosť a praktické riešenie problémov pri 
komplexných mandátoch. Pracovné skupiny v rámci 
tímu Schönherr sú tvorené právnymi špecialistami 
z rôznych odvetví z celej siete Schönherr a takéto 
zdieľanie zdrojov, miestnych vedomostí a medziná-
rodných skúseností umožňuje ponúknuť klientom tie 
najlepšie možné služby.

Schönherr má dlhoročnú históriu spolupráce pri 
poskytovaní právnej podpory svojim klientom 
v Slovenskej republike. V roku 2009 Schönherr zria-
dil vlastnú kanceláriu v Bratislave s cieľom rozvíjať 
a rozširovať rozsah svojej činnosti aj v Slovenskej re-
publike. Bratislavský tím kancelárie Schönherr pozo-
stáva z právnikov s predchádzajúcimi skúsenosťami 
z medzinárodných advokátskych kancelárií a po-
skytuje poradenstvo medzinárodným aj domácim 
podnikateľom pri ich investíciách, M & A aktivitách, 
reštrukturalizáciách, a taktiež v oblasti bankovníctva 

a financií, energetiky, pracovného práva, práva dušev-
ného vlastníctva, v súťažno-právnych záležitostiach, 
pri verejnom obstarávaní a pri prevodoch a výstavbe 
nehnuteľností.

Vynikajúcu povesť kancelárie Schönherr vo všetkých 
oblastiach jej praxe potvrdzujú jej početné prestíž-
ne ocenenia, resp. odporúčania napr. od Chambers 
Europe, Chambers Global, IFLR1000 a Legal 500; naj-
novšie sa kancelária Schönherr stala držiteľom oce-
nenia "Law Firm of the Year Eastern Europe and the 
Balkans" (the Lawyer, 2016), "South East Europe Law 
Firm of the Year" (Chambers Europe Awards, 2015), 
"Legal Adviser of the Year Central & Eastern Europe 
2014" (Merger Market) a "Emerging Europe Legal Ad-
viser of the year 2013" (Private Equity Awards, London, 
2013).

Schönherr Bratislava zaznamenal v roku 2016 celkový 
nárast počtu transakcií, ako aj tržieb za svoje právne 
služby. K viditeľnému posilneniu nášho postavenia 
došlo predovšetkým v kategórii fúzií a akvizícií a v ob-
lasti nehnuteľností.

Najvýznamnejším mandátom v rámci akvizícii bolo 
zastupovanie skupiny Albea pri akvizícii slovenskej 
spoločnosti Scandolara. Obidve spoločnosti pôsobia 
v oblasti výroby obalov pre kozmetické a hygienické 
produkty. Naše poradenstvo zahŕňalo nielen akvizí-
ciu, ale aj financovanie transakcie. Transakcia bola na 
slovenské pomery významná tým, že sa predávala iba 
slovenská pobočka Scandolara, išlo teda o čisto slo-
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venský deal v rámci akvizície aj financovania (poskyt-
nutého ČSOB), čo v slovenskom právnom prostredí 
nie je až tak časté pri transakciách v tomto objeme 
(s výnimkou nehnuteľností).

Ďalšie fúzie a akvizície, pri ktorých Schönherr Bra-
tislava poskytoval právne poradenstvo v roku 2016 
boli Linsay Goldberg pri akvizícia skupiny SchurFle-
xibles alebo Kansai Paint, Japonsko pri akvizícii stre-
do- a východoeurópskeho výrobcu náterov Helios 
Group.

Najvýznamnejším mandátom v oblastí nehnuteľ-
ností bolo poradenstvo skupine Immofinanz pri 
akvizícii 6 obchodných centier na Slovensku (STOP.
SHOP) od rakúskeho investora MID Invest. Išlo 
z hľadiska objemu o tretiu najväčšiu transakciu na 
Slovensku v roku 2016. Opäť išlo o komplexné po-
radenstvo pri celom priebehu transakcie (od head 
of terms, po due dilligence, prípravu a rokovanie 
zmluvnej dokumentácie a prípravu na closing, ktorý 
sa uskutoční v Q1/2017).

Celkovo však bol rok 2016 rokom, v ktorom bolo re-
alizovaných veľa transakcií v oblasti nehnuteľností, 
čo sa odrazilo aj na praxi našej kancelárie. Zastu-
povali sme pri niekoľkých predajoch nehnuteľností 
(primárne administratívnych budov) v centre Brati-
slavy, napríklad headquarters spoločnosti UNIQA na 
Slovensku, národnej kultúrnej pamiatky na námestí 
SNP (ktorá v súčasnosti slúži ako administratívna bu-
dova) alebo administratívnej budovy a pozemkov na 
Námestí 1. Mája.

V rokue 2016 sme poskytovali právne poradenstvo 
aj pri významných transakciách v oblastí bankov-
níctva a financií. Zastupovali sme skupiny Albea 
v súvislosti s financovaním akvizície spoločnosti 
Scandolara (financovanie poskytla ČSOB), skupinu 
LR Health v súvislosti s pristúpením slovenskej dcér-
skej spoločnosti k vnútroskupinovému úveru v sume 
175 000 000 mil. eur, ako aj syndikát bánk v súvislosti 
s ďalším refinancovaním skupiny Schaeffler. V oblas-
ti reštrukturálizácie išlo o pokračujúce poradenstvo 
bánk vo vzťahu k Baumaxu, vo vzťahu k likvidácii 
majetku, ktorý neprevzala skupina Obi v roku 2015, 
reštrukturalizáciu financovania poskytnutého Raiffei-
sen Bank International spoločnosti Falkensteiner, kto-
rá, okrem iného, zahŕňala predaj hotela Falkensteiner 
v Bratislave a ďalšie.

Okrem transakčných projektov kancelária poskytuje 
na dennej báze poradenstvo v oblasti "štandardných" 
právnych odvetví – práva obchodných spoločností, 
pracovného práva a sporovej agendy.

Schönherr Rechtsanwälte GmbH,  
organizačná zložka
Apollo II 
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 57 10 07 01
e-mail: office.slovakia@schoenherr.eu
www.schoenherr.eu
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SKLEGAL s.r.o.        
   

Advokátska kancelária SKLEGAL, s. r. o. vznikla 
z právneho oddelenia spoločnosti KPMG Slo-
vensko, ktoré poskytovalo právne služby od 
roku 1995. Založená bola ako samostatná ad-
vokátska kancelária v roku 2004, a to z dôvo-
du prijatia nových pravidiel, ktoré vyžadovali 
oddelenie poskytovania právnych služieb od 
audítorských.

13 ROKOV NA SLOVENSKOM TRHU
Počas svojej existencie poskytovala klientom 
právne poradenstvo pri významných transakciách 
a prípadoch (ako napr. zlúčenie najväčších hráčov 
v oblasti životného a neživotného poistenia 
na Slovensku, akvizícia siete maloobchodných 
predajní na Slovensku a v Českej republike, akvizícia 
významných spoločností v oblasti teplárenstva 
a energetiky, výstavba jednej z najväčších 
rezidenčných oblastí v Slovenskej republike) ako 
aj v každodenných otázkach prevádzkovania 
podnikov.

Náš tím úspešne zrealizoval viaceré priame 
investičné vstupy a due diligence projekty, 
prevody nehnuteľností, zlúčenia obchodných 
spoločností, vrátane konania pred orgánmi ochrany 
hospodárskej súťaže a taktiež pripravil zmluvnú 
a transakčnú dokumentáciu, vrátane obchodných 
podmienok pre prípravu a následnú implementáciu 
veľkého množstva úspešných podnikateľských 
zámerov a aktivít.

13 ROKOV VO SVETE 
SKLEGAL je súčasťou neformálnej medzinárodnej 
siete advokátskych kancelárii (vo viac ako 50 ju-
risdikciách sveta), vytvorenej advokátmi, ktorí pô-
vodne poskytovali právne služby prostredníctvom 
medzinárodnej poradenskej spoločnosti patriacej 
do skupiny Veľkej štvorky a v súčasnosti poskytujú 
právne služby na nezávislej báze.

13 HRÁČOV V TÍME
Náš tím tvorí 13 právnikov s vynikajúcou kvalifiká-
ciou, bohatými skúsenosťami a vysokou úrovňou 
znalostí vo všetkých oblastiach práva. Podporu pre 
právny tím tvoria administratívni zamestnanci a štu-
denti práva.

Právne služby a poradenstvo poskytujeme domá-
cim aj zahraničným klientom, keďže naši právnici 
ovládajú anglický, nemecký, francúzsky a španielsky 
jazyk. Poskytovanie služieb v slovenskom a českom 
jazyku je samozrejmosťou.

13 DÔVODOV PREČO PRÁVE MY
 	náš právny tím má rozsiahle znalosti a skúsenos-

ti v mnohých odvetviach práva, kombinované so 
znalosťami ekonómie a účtovníctva;

 	našou filozofiou je proaktívny prístup pri vyhľa-
dávaní komerčne výhodných riešení prispôso-
bených špecifickým potrebám a požiadavkám 
našich klientov;
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 	naši právnici si zakladajú na kvalite svojej práce, 
ktorú zvyšujú neustálym vzdelávaním sa a vyhľa-
dávaním praktických a inovatívnych riešení, ktoré 
pomáhajú našim klientom uspieť v ich podnikateľ-
ských zámeroch, ako aj prípadných sporoch;

 	naša kancelária je výbornou kombináciou ceny 
a efektívneho výkonu;

 	naším cieľom bolo vytvoriť tím ľudí schopný ob-
siahnuť a uspokojiť rozmanité potreby našich do-
mácich aj zahraničných klientov a tomu zodpovedá 
aj jazykové vybavenie našich právnikov;

 	naša dôslednosť v kontakte s príslušnými štátny-
mi inštitúciami, protistranami a našimi kolegami 
z iných advokátskych kancelárií;

 	našou prioritou pre ďalší rozvoj je budovanie sil-
ných vzťahov s klientmi, založených na maximálnej 
dôvere a diskrétnosti, zameriavanie sa na požia-
davky vnútorného aj medzinárodného trhu za úče-
lom adekvátneho poradenstva;

 	naše služby poskytujeme významným slovenským 
aj zahraničným spoločnostiam;

 	naši klienti sa môžu v každom ohľade spoľahnúť 
na našu schopnosť s vysokou pridanou hodnotou 
vyhovieť ich požiadavkám a našu ochotu investovať 
náš čas a úsilie do riešenia ich problémov a potrieb;

 	našou súčasťou je aj spoločnosť SK Account, s. r. o. 
zameraná na vedenie účtovnej a mzdovej agendy, 
čo umožňuje úzke prepojenie právneho a účtov-
no-daňového poradenstva;

 	naša účasť v neformálnej sieti právnych kancelárií 
v 50 jurisdikciách;

 	naša široká a komplexná škála právnych služieb;
 	naše služby sú viac ako len právnymi službami.

NAŠI KLIENTI
Našimi klientmi sú významné slovenské a zahranič-
né spoločnosti podnikajúce v oblasti developmen-
tu nehnuteľností, finančných služieb, energetiky, 
obchodu, výroby, banskej činnosti, stavebníctva, ale 
aj v ďalších priemyselných oblastiach a sférach po-
skytovania služieb. Za zmienku stojí najmä spoloč-
nosť, ktorá je jedným z najväčších automobilových 
výrobcov na Slovensku, spoločnosť, ktorá je jedným 
z najväčších svetových hráčov výstavby a prevádz-
ky distribučných a logistických centier, skupina 
spoločností patriacich do portfólia jedného z naj-
väčších svetových poskytovateľov služieb v oblasti 
marketingu a reklamy a spoločnosť patriaca do prvej 
štvorky dodávateľov elektrickej energie na Slovensku.

NÁŠ ROK 2016
V roku 2016 sme od našich klientov dostali mandát 
a dôveru na poskytovanie služieb týkajúcich sa:

 	developerských a real estate projektov s hodnotou 
viac ako 300 000 000 eur;

 	súdnych a arbitrážnych sporov s aktívnym mandá-
tom našej advokátskej kancelárie s hodnotou viac 
ako 180 000 000 eur;

 	bankovníctva a financií s hodnotou viac ako 
45 000 000 eur;

 	pracovnoprávnych záležitostí pre zamestnávateľov 
s viac ako 5 000 zamestnancami;

 	fúzií a akvizícií a práva obchodných spoločností 
s objemom viac ako 350 000 000 eur.

V roku 2016 sme vyššie uvedeným klientom, ale aj 
mnohým iným klientom poskytovali právne služby 
najvyššej kvality, so zárukou odborného a individuál-
neho prístupu v každom jednom prípade.

A to je náš záväzok aj pre ďalšie roky.

SKLEGAL s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
Tel.: + 421 2 59 20 86 11
e-mail: office@sklegal.sk
www.sklegal.sk
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SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.    
 

Sme najväčšia slovenská advokátska kancelária.

Vznikli sme v roku 2003 a v priebehu desaťročia 
sme sa stali, čo do počtu právnikov, najväčšou 
slovenskou advokátskou kanceláriou s celoslo-
venskou pôsobnosťou.

Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach 
práva, najmä však v oblasti obchodného, občianske-

ho, právneho a pracovného práva. Medzi naše silné 
oblasti patrí:

 	Sporová agenda, arbitráže a vymáhanie 
pohľadávok

 	Právo obchodných spoločností a outsourcing práv-
nych služieb

 	Právne audity (due diligence)
 	Hospodárska súťaž
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 	Právo v oblasti energetiky
 	Legislatíva
 	Poisťovníctvo a náhrada škody
 	Reštruktualizácie a insolvencie
 	Daňové právo
 	Developerské projekty a nehnuteľnosti
 	Verejné obstarávanie
 	Športové právo

Komunikujeme v slovenskom, českom, maďarskom, 
anglickom a v nemeckom jazyku.

PROFESIONALITA

Radíme na najvyššej úrovni

Dokonale sa orientujeme v slovenskom právnom pro-
stredí a poznáme jeho špecifiká. V závislosti od kon-
krétneho zámeru klienta dokážeme posúdiť jednotlivé 
prípady s ohľadom na nadnárodné právne súvislosti. 
Prípady, ktoré majú medzinárodný dopad, riešime so 
spolupracujúcimi renomovanými zahraničnými advo-
kátskymi kanceláriami v príslušnej krajine.

NADŠTANDARDNÝ PRÍSTUP

Každý prípad riešime komplexne

Poznáme a chránime záujmy našich klientov. Robíme 
všetko pre ich maximálnu spokojnosť a budujeme si 
s nimi dlhodobé vzťahy. Pri riešení konkrétneho prí-
padu dokážeme na základe záujmu klienta posúdiť 
jeho celkový podnikateľský zámer. Okrem právneho 
hľadiska, zohľadňujeme pri poskytnutí právnych slu-
žieb aj daňové a účtovné dopady na konkrétne zámery 
klienta.

TÍMOVÝ DUCH

Máme silný tím zložený z výrazných osobností

Sme najväčšia slovenská advokátska kancelária s viac 
ako 10-ročnou praxou. Naša sila však nespočíva len 
v počte ľudí, ale najmä v kvalite ich práce. Náš tím tvorí 
vyše 80 členov: 26 advokátov, 30 advokátskych konci-
pientov, 4 právni experti a viac ako 25 právnych asis-
tentov a ostatných zamestnancov.

Každý člen tímu sa, okrem všeobecného právneho 
prehľadu, špecializuje aj na konkrétnu oblasť práva 

alebo konkrétne právne inštitúty. Za účelom vykona-
nia prác veľkého rozsahu alebo riešenia zložitých práv-
nych prípadov, sme schopní z potrebných špecialistov 
zostaviť právny tím, ktorý efektívne využije špecifické 
znalosti jednotlivcov v prospech klienta. Vzhľadom 
na široký právny tím dokážeme riešiť aj časovo nároč-
né prípady v relatívne krátkom čase. Tím právnikov je 
podporovaný viacerými odborníkmi a špecialistami 
z rôznych oblastí, ako aj právnymi asistentmi a admi-
nistratívnymi pracovníkmi.

Partneri advokátskej kancelárie majú súčasne aj 
zastúpenie v orgánoch významných inštitúcií v Slo-
venskej republike. David Soukeník je členom Disci-
plinárnej komisie Slovenskej komory architektov 
a členom Rady Rozhlasu a televízie Slovenska. Peter 
Štrpka je členom disciplinárnej komisie Slovenskej 
advokátskej komory, členom Legislatívnej rady vlády 
Slovenskej republiky a predsedom Výboru pre audit 
Eximbanky SR. Miroslav Hlivák je predsedom Komory 
Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov, 
členom Legislatívno-právnej a etickej komisie Slo-
venského futbalového zväzu a podpredsedom Legis-
latívno-právnej komisie Bratislavského futbalového 
zväzu.

DOSTUPNOSŤ

Sme blízko pri klientovi

Okrem kancelárie v Bratislave máme päť pobočiek po 
celom Slovensku, čo pri poskytovaní právneho pora-
denstva prináša našim klientom úsporu nákladov. 
V dôsledku situovania pobočiek sme k našim klien-
tom bližšie a disponujeme aj znalosťou regionálnych 
špecifík, ktoré sme schopní využiť v prospech našich 
klientov.

MLČANLIVOSŤ

Zachovávame 100% diskrétnosť

Členovia nášho právneho tímu sú zo zákona povinní 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advo-
kácie. Okrem toho sme prvá advokátska kancelária 
na Slovensku, ktorá získala od Národného bezpeč-
nostného úradu potvrdenie o priemyselnej bezpeč-
nosti podnikateľa stupňa utajenia „Dôverné“. Partne-
ri kancelárie sú tiež držiteľmi osvedčenia Národného 
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bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajo-
vanými skutočnosťami stupňa „Dôverné“.

ISTOTA

Nič nenechávame na náhodu

Nami navrhované riešenia garantujeme našou zna-
losťou práva a dlhoročnými skúsenosťami. Uzav-
retým poistením za škodu vzniknutú pri výkone 
advokátskej činnosti až do výšky 10 000 000 eur, 
plne zodpovedáme za škodu vzniknutú prípadným 
porušením povinností spojených s poskytovaním 
právnych služieb.

NAŠE AKTIVITY

Podporujeme zaujímavé projekty

EXEMPLA IURIS
Sme exkluzívnym partnerom edície Exempla iuris, 
ktorú vydáva vydavateľstvo Kalligram. Zámerom 
edície Exempla iuris je zaplniť medzeru v pomerne 
málo prezentovanej oblasti právnického vzdelania, 
akou je filozofia práva, otázky právnej teórie, vzťa-
hu štátu a práva, spoločenskej a politickej úlohy 
práva, resp. otázky morálky a ich reflexia v práv-
nom myslení. V širokom spektre prezentovaných 
autorov možno nájsť veličiny klasickej antickej 
filozofie, ale aj zakladateľské osobnosti, ktorých 
diela sú osnovou moderného chápania štátu, de-
mokracie či ústavnosti, ako i súčasných reprezen-
tantov filozofie práva, etickej problematiky súdne-
ho rozhodovania, či problémov medzinárodného 
práva. Editormi edície Exempla iuris sú renomo-
vaní slovenskí profesori Alexander Bröstl a Pavel 
Holländer.

OCENENIA

Ďakujeme za uznanie našej práce

V rámci súťaže "Právnická firma roka", ktorú v spo-
lupráci s českým vydavateľstvom EPRAVO Group 
každoročne usporiadava týždenník TREND, sme 
boli viackrát ocenení ako veľmi odporúčaná resp. 
odporúčaná advokátska kancelária v rôznych ka-
tegóriách práva. Počas piateho ročníka súťaže „Práv-
nická firma roka 2017“ sme získali výborné umiestne-
nia v celkovo siedmich odborných kategóriách.

Víťaz kategórie
 	Reštrukturalizácia a insolvencia

Veľmi odporúčaná advokátska kancelária v 
oblastiach
 	Sporová agenda
 	Developerské projekty a nehnuteľnosti
 	Daňové právo
 	Verejné obstarávania

Odporúčaná advokátska kancelária v 
oblastiach
 	Právo obchodných spoločností
 	Bankovníctvo a financie

Prieskumy, ktoré týždenník TREND v súvislosti 
s uplynulými ročníkmi súťaže vykonal, zároveň po-
tvrdili, že advokátska kancelária SOUKENIK - ŠTRP-
KA je počtom právnikov (60) naďalej najväčšou 
advokátskou kanceláriou spomedzi všetkých kan-
celárii pôsobiacich v Slovenskej republike.

 

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. 
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 32 20 21 11
e-mail: akss@akss.sk
www.akss.sk
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Squire Patton Boggs s.r.o.     

Bratislavská kancelária je súčasťou silnej sku-
piny kancelárií Squire Patton Boggs v strednej 
Európe, do ktorej patria aj kancelárie v Buda-
pešti, Kyjeve, Prahe a Varšave. Pravidelne spo-
lupracujeme na cezhraničných transakciách 
pri poradenstve nadnárodným spoločnostiam 
a finančným inštitúciám.

Pri zložitých vnútroštátnych a medzinárodných 
transakciách, regulačných otázkach, záležitostiach 
práva EÚ či súdnych sporoch spolupracujeme s na-
šimi kanceláriami v Bruseli a ďalšími kancelária-
mi v západnej Európe – v Berlíne, Birminghame, 
Frankfurte, Leedsi, Londýne, Madride, Manchestri 
a Paríži.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo etab-
lovaným, ale aj začínajúcim domácim a nadnárod-
ným spoločnostiam a zastávame jednu z význam-
ných pozícií spomedzi advokátskych kancelárií 
v Bratislave.

NAŠE SKÚSENOSTI V REGIÓNE 
V roku 1991 sme ako prvá americká právnická firma 
otvorili pobočku na Slovensku. Od tej doby sme si 
vybudovali reputáciu prostredníctvom poskytova-
nia výnimočných služieb a dosahovania reálnych 
výsledkov. Naša dlhoročná práca je pravidelne 
oceňovaná celosvetovo rešpektovanými právny-
mi publikáciami, ako aj ostatnými advokátskymi 
kanceláriami. The Legal 500 EMEA, Chambers Glo-

bal, Chambers Europe a IFLR1000 nás odporúča-
jú a hodnotia ako lídrov na trhu pre oblasť práva 
obchodných spoločností/zlúčení a akvizícií, ne-
hnuteľností, bankovníctva a financií a pracovného 
práva.

Tím právnikov bratislavskej kancelárie tvoria vyso-
ko kvalifikovaní profesionáli, ktorí majú vybudova-
né vzťahy so sieťou advokátskych kancelárií Squire 
Patton Boggs v strednej a východnej Európe.

PODPORUJEME PODNIKANIE NA SLOVENSKU
Sme členmi a účastníkmi rôznych združení, organi-
zácií a obchodných komôr, vrátane nasledujúcich:

Americká obchodná komora v Slovenskej republi-
ke; Britská obchodná komora v Slovenskej republi-
ke; Správna rada Stredoeurópskej asociácie správy 
a riadenia spoločností (CECGA); Zväz automobi-
lového priemyslu Slovenskej republiky (ZAPSR); 
Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) a Združenie pre 
rozvoj investícií (ISA).

Naša riadiaca partnerka, Tatiana Prokopová, je 
členkou Správnej rady Americkej obchodnej ko-
mory v Slovenskej republike. Naša partnerka, Jana 
Pagáčová, bola vymenovaná za Honorárneho práv-
neho poradcu veľvyslanca Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. Je 
tiež podpredsedníčkou predstavenstva Britskej ob-
chodnej komory v Slovenskej republike.
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POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ PRÁVNE 
PORADENSTVO NAJMÄ V TÝCHTO OBLASTIACH:

Právo obchodných spoločností
Poradenstvo etablovaným, ako aj začínajúcim spo-
ločnostiam vo všetkých oblastiach práva obchod-
ných spoločností, vrátane správy a riadenia ob-
chodných spoločností, zlúčení a akvizícií, verejných 
ponúk na prevzatie, primárnych a sekundárnych 
emisií, štrukturovania spoločností, private equity 
investovania, rizikového kapitálu, spoločných pod-
nikov a projektovej podpory.

Zlúčenia a akvizície
Všetky typy transakcií, od menších obchodov až 
po komplexné multidisciplinárne transakcie v hod-
note niekoľko miliárd dolárov, často uzatváraných 
v krátkom časovom horizonte.

Nehnuteľnosti
Všetky realitné transakcie, od kúpy, povoľovacích 
procesov až po výstavbu a predaj; vrátane projek-
tového riadenia a obstarávania, prípravy súvisiacej 
dokumentácie a riešenia daňových aspektov.

Bankovníctvo a financie
Poradenstvo bankám, finančným inštitúciám, 
private equity fondom, poisťovniam, správcov-
ským spoločnostiam a obchodníkom s cennými 
papiermi.

Duševné vlastníctvo a technológie
Všetky významné oblasti práva duševného vlast-
níctva, vrátane patentovej ochrany a portfóliovej 
stratégie, ochrany ochranných známok, obchod-
ného tajomstva, obchodných zmlúv a vedenia súd-
nych sporov za účelom vymáhania práv duševného 
vlastníctva, ako aj pri obhajobe pred takýmito ná-
rokmi, a to pred súdmi ako aj pred správnymi or-
gánmi či arbitrážnymi tribunálmi.

Súdne spory 
Poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch na 
lokálnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Kreatívne 
a efektívne riešenia zložitých prípadov a zabezpeče-

nie kompletnej sporovej agendy, vrátane mimosúd-
neho vyrovnania.

Alternatívne riešenie sporov
Zastupovanie klientov z rôznych odvetví a štátov 
v medzinárodných arbitrážach ohľadom bilaterálnych 
investičných zmlúv, sporov ohľadom zrušenia distri-
bučných zmlúv a pri náhradách škody. Rovnako aj 
zastupovanie klientov v rozhodcovských konaniach 
na lokálnej úrovni.

Hospodárska súťaž
Poradenstvo a inovatívne riešenia pri spájaní spoloč-
ností, posudzovanie porušovania súťažného práva 
(medzinárodné kartely, zneužívanie dominantného 
postavenia na trhu, koncentrácia), otázok štátnej po-
moci a obstarávania v kontexte práva EÚ.

Konkurz a reštrukturalizácia
Poradenstvo finančným inštitúciám, spoločnostiam 
vo finančnej tiesni, veriteľským výborom, investo-
rom a nadobúdateľom spoločností vo finančných 
problémoch.

PPP projekty
Asistovanie pri plánovaní, financovaní a realizácii PPP 
projektov. Poradenstvo ručiteľom projektov, verite-
ľom, investorom, dodávateľom i subdodávateľom, 
prevádzkovateľom, verejným subjektom a technic-
kým poradcom v rámci celého cyklu PPP projektov.

Pracovné právo
Poradenstvo zamestnávateľom v celom spektre pra-
covno-právnych záležitostí a v oblasti strategického 
zamestnávania. Zastupovanie pred tribunálmi, súdmi 
a orgánmi štátnej správy.

Zdravotníctvo
Poradenstvo v kľúčových záležitostiach, ktoré majú 
dopad na oblasť zdravotníctva, od administratívneho 
zabezpečenia súladu cez schvaľovanie zlúčení, akvizí-
cií a spoločných podnikov, regulačných záležitostí až 
po refundácie tretím stranám a interné predpisy pre 
zdravotnícky personál.
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Telekomunikácie
Máme skúsenosti s privatizáciou štátom vlastnených 
komunikačných spoločností a vytváraním transpa-
rentných a nediskriminačných regulačných štruktúr, 
so spoluprácou s regulačnými orgánmi, pri úspešnom 
a efektívnom prechode na digitálne a bezdrôtové 
služby.

 

Squire Patton Boggs s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 59 30 34 11
e-mail: bratislava@squirepb.com
www.squirepattonboggs.com
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STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.  

STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o. je samo-
statnou a nezávislou advokátskou kanceláriou, 
ktorá vznikla a plynule nadviazala na poskyto-
vanie právnych služieb advokátskymi kancelá-
riami Staněk & Partneri, s.r.o. a Vetrák & Part-
ners, s.r.o., pôsobiacimi na slovenskom trhu od 
roku 2005.

Spojenie a vytvorenie advokátskej spoločnosti 
v súčasnej podobe je odpoveďou na vysoké nároky 
klientov, ktoré sa snažíme uspokojiť kvalifikovaným 
právnym servisom a flexibilným prístupom nášho 
tímu právnikov a ostatných kolegov. Sme si vedomí 
náročnosti a vážnosti problémov našich klientov 
a preto k nim pristupujeme s tým najväčším nasa-
dením. Našou ambíciou nie je vytvárať zdanie, ale 
byť fundovanými a profesionálnymi právnymi po-
radcami, vnímajúcimi každý právny problém ako 
osobitnú výzvu.

V súčasnosti má naša advokátska kancelária troch 
konateľov v postavení partnerov kancelárie, ktorí 
súčasne vykonávajú činnosť advokátov, troch dlho-
dobo spolupracujúcich advokátov, dvoch ďalších 
advokátov, piatich koncipientov a administratívny 
personál. Počet našich zamestnancov umožňuje 
každému z nich špecializovať sa na jednotlivé práv-
ne oblasti, čo umožňuje podrobné právne spraco-
vanie každého projektu. Naši advokáti poskytujú 
právnu pomoc v slovenskom, českom, anglickom, 
nemeckom a maďarskom jazyku.

Naša kancelária pôsobí vo všetkých právnych oblas-
tiach právneho poriadku Slovenskej republiky, avšak 
naše nosné zameranie sa sústreďuje na agendu ve-
rejného obstarávania, telekomunikácií a IT práva, ob-
chodného práva a s tým súvisiace poskytovanie práv-
neho servisu v oblastiach korporátneho práva, práva 
nekalej súťaže, zmenkového práva.

Rok 2016 bol pre nás významným z hľadiska účasti 
advokátskej kancelárie na najväčšej telekomunikač-
nej transakcii roka, ktorej cieľom bolo nadobudnutie 
kontroly nad významným alternatívnym telekomuni-
kačným operátorom BENESTRA.

V oblasti korporátnych vzťahov ide o široké zamera-
nie, počnúc zakladaním obchodných spoločností, rie-
šením vzájomných vzťahov spoločníkov a akcionárov, 
až po komplexné právne poradenstvo pri právnych 
auditoch spoločností, akvizíciách a investičných ná-
kupoch, procesoch právneho zlúčenia a iného, podľa 
potrieb konkrétneho projektu, vyžadovaného právne-
ho poradenstva.

V roku 2016 sme sa podieľali na unikátnej transak-
cii odchodu spoločnosti inkorporovanej na území 
Slovenskej republiky zo zahraničnej burzy cenných 
papierov (Burza cenných papierov vo Varšave). Prí-
prava dokumentácie a podkladov k povinnej ponuke 
vzniknutej v súvislosti s rozhodnutím majoritného ak-
cionára ukončiť obchodovanie s akciami spoločnosti 
na burze cenných papierov a zmeniť formu a podobu 
akcií, vrátane prípravy a zabezpečenia konania mimo-



|  2016  |  Významné advokátské kancelárie218

riadneho valného zhromaždenia, zastupovania pred 
Národnou Bankou Slovenska. Uvedenú transakciu 
považujeme za kľúčovú vzhľadom na skutočnosť, že 
skupina klienta patrí medzi prvých päť IT spoločností 
v celej Európe a predstavuje jednu z najhodnotnej-
ších spoločností na Varšavskej burze a len vzhľadom 
na ročný obrat skupiny, presahuje hodnota transakcie 
niekoľko sto miliónov eur. Transakciu považujeme za 
kľúčovú aj z dôvodu, že sa jedná o jedinečnú situáciu, 
prvú svojho druhu v Slovenskej republike ako aj v Poľ-
skej republike. Viaceré cezhraničné otázky neboli do-
vtedy riešené ani na úrovni slovenského, ani na úrovni 
poľského regulátora. Na strane Poľska sa rovnako jed-
ná o prvý odchod zahraničného subjektu z burzy.

Naše zameranie je úzko ovplyvnené zameraním a zá-
zemím našich klientov, vďaka čomu sa venujeme naj-
mä agende IT a telekomunikačného práva a agende 
verejného obstarávania, v rámci ktorej sme už boli 
dvakrát ocenený ako „Veľmi odporúčaná“ advokátska 
kancelária.

Naša kancelária mala počas svojej existencie možnosť 
vďaka dôvere, ktorá nám bola zverená našimi klient-
mi, podieľať sa na riešení viacerých transakcií, ako aj 
viac či menej problematických situácií, vďaka ktorým 
sme mohli nadobudnúť cenné skúsenosti, ktoré si vá-
žime. Dôvodom je skutočnosť, že nejde o skúsenosti 
získané vďaka našej „výnimočnosti“, ale o skúsenosti 
nadobudnuté praktickým výkonom právneho pora-
denstva, mnohokrát spoločne s celým tímom klienta. 
Takáto spolupráca nás učí byť vnímavými na videnie 
problémov z pohľadu klienta, čo považujeme za po-
trebné pre stanovenie toho, čo možno považovať za 
úspech a prínos do spoločného riešenia veci. Sme 
presvedčení, že pokiaľ sa nám podarí vidieť cieľ očami 
klienta, vieme o čo sa máme snažiť.

 

STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Vlčkova 18
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 20 85 05 80
e-mail: office@svap.sk
www.svap.sk
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Škubla & Partneri s.r.o.     
 

Advokátska kancelária Škubla & Partneri patrí 
k najväčším advokátskym kanceláriám na Slo-
vensku. Tvorí ju tím odborníkov s dlhoročný-
mi skúsenosťami v širokom spektre právnych 
odvetví. Domácim i zahraničným klientom 
sme pripravení poskytnúť vysoký štandard 
právnych služieb s dôrazom na komplexnosť 
navrhovaných riešení a individuálne potreby 
klienta.

Kanceláriu založil v roku 2002 jej terajší riadiaci 
partner Mgr. Martin Škubla. Dnes v nej pôsobí viac 
ako dvadsať právnikov, podporovaných tímom 
právnych asistentov a administratívnym personá-
lom. Ďalšími partnermi kancelárie sú: JUDr. Dušan 
Ďurík, JUDr. Vladimír Polička, Mgr. Martin Fábry, 
LL.M, JUDr. Ing. Erika Galgóciová a JUDr. Ing. Andrej 
Schwarz, LL.M.

NÁŠ PRÍSTUP
Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dô-
raz na komplexnú a detailnú znalosť jednotlivých 
právnych problematík s praktickým riešením klient-
skych záležitostí. Umožňuje nám to aj kombinácia 
dôkladného poznania lokálneho právneho a pod-
nikateľského prostredia, skúsenosti s projektovo 
zameranými prípadmi a špecializácia viacerých na-
šich členov na výrazne špecifické oblasti právnickej 
praxe (napr. bankové financovanie, sporová agenda 
so zameraním najmä na akcionárske spory a ochranu 
osobnosti, legislatíva, zdravotnícke právo).

KLIENTELA
K našej klientele patrili alebo patria významné spoloč-
nosti z oblasti private equity, bankovníctva a financií, 
energetiky, herného biznisu, real estate a správy ne-
hnuteľností, rozhlasového a televízneho vysielania 
a zdravotníctva. Právne poradenstvo sme poskytovali 
aj viacerým inštitúciám verejného práva a organizá-
ciám tretieho sektora. Zrealizovali sme tiež viacero 
projektov bezplatnej právnej pomoci, v rámci nášho 
pro bono programu pre súkromné osoby aj neziskové 
entity.

ČO PONÚKAME
Advokátska kancelária Škubla & Partneri poskytuje 
právne služby prakticky vo všetkých oblastiach slo-
venského právneho poriadku. Právnu prax sme okrem 
domáceho práva vykonávali aj vo viacerých prípadoch 
riadiacich sa právom Európskej únie, právom českým, 
či iných zahraničných jurisdikcií a medzinárodným 
právom. Prevažne, hoci nie výlučne, sa orientujeme 
na korporátnu klientelu zo Slovenska a Českej repub-
liky; medzi našich stálych klientov patria však aj spo-
ločnosti so sídlom v Holandsku, na Cypre, či Jersey.

V súvislosti s riešením zložitejších právno-ekonomic-
kých problémov a pri cezhraničných kauzách sme 
pripravení ponúknuť poradenstvo v rámci širších po-
radenských zoskupení, za účasti auditorov, ekono-
mických poradcov alebo zahraničných právnických 
firiem. Naše služby poskytujeme v anglickom i nemec-
kom jazyku.
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V Škubla & Partneri sa zameriavame na poskytovanie 
právnych služieb predovšetkým v týchto ťažiskových 
oblastiach:

 	Bankovníctvo a financie
 	Duševné vlastníctvo
 	Hospodárska súťaž
 	M & A, korporátne právo
 	Médiá
 	Nehnuteľnosti a developing
 	Pracovné právo
 	Procesné právo
 	Zdravotníctvo
 	Regulácia
 	Daňové právo

VÝZNAMNÉ SKÚSENOSTI
 	Súdny spor: Paroplyn Holdings Limited vs. Bratislav-

ská teplárenská (BAT) - zastupovanie v dvoch spo-
roch o zaplatenie odplát za dodávky energie. Exe-
kučné konanie o vymoženie peňažnej pohľadávky.

 	Poradenstvo a zastupovanie klienta v sporoch pro-
ti štátu o náhradu škody spôsobenej legislatívnym 
bezprávím (zastupovanie v medzinárodnom arbit-
rážnom spore ako slovenský člen medzinárodného 
právnického tímu klienta a zastupovanie v súdnom 
konaní na národnej úrovni).

 	Zastupovanie slovenskej finančnej inštitúcie v súd-
nom a arbitrážnom spore z finančných derivátov 
(viac ako 100 mil. eur). Išlo o jeden z najväčších súd-
nych sporov v SR vôbec.

 	Sporová agenda bývalej hutníckej spoločnosti zo zá-
ruk za záväzky z dodania tovaru a surovín v objeme 
desiatok miliónov eur a poradenstvo pri reštruktura-
lizácii tejto spoločnosti.

 	Zastupovanie klientov vo viacerých konaniach pred 
ÚS SR súvisiacich s ochranou súkromia pred odpo-
čúvaním, ktoré sa týkajú zatiaľ praxou nevyriešených 
aplikačných problémov.

 	Zastupovanie klientov pred ESĽP ohľadne poruše-
nia ich ľudských práv nezákonným zásahom štátnej 
moci – išlo o jednu z najznámejších a mediálne naj-
väčších „káuz“ v SR.

 	Zastupovanie jedného z najväčších vydavateľov 
v SR v celej šírke spektra osobnostných súdnych 
sporov. Zastupovanie zahŕňa komplexné právne 
poradenstvo v súvislosti s ochranou slobody slova, 
vrátane zastupovania na Ústavnom súde SR i v prí-
padných konaniach pred ESĽP.

 	Poskytovanie právneho poradenstva priemyselné-
mu producentovi hliníka v súvislosti s potenciálnym 
sporom týkajúcim sa odberu elektrickej energie.

 	Poradenstvo slovenským spoločnostiam v súvislosti 
so spormi týkajúcimi sa zavedenia dane z emisných 
kvót (v mil. eur); spormi s daňovou správou ohľa-
dom nadmerného odpočtu DPH (v mil. eur).

 	Poskytovanie komplexného právneho poradenstva 
klientovi na strane kupujúceho pri nadobudnutí 
Sberbank Slovensko, od asistencie pri predložení 
competetive binding bid, due diligence, negociácie 
SPA, notifikácií na PMÚ a zastupovania voči NBS.

 	Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s na-
dobudnutím aktív niekoľkých mediálnych a vyda-
vateľských domov, vrátane následnej reorganizácie 
investičného portfólia.

 	Realizácia komplexného zlúčenia viacerých vyda-
vateľstiev a vytvorenie jedného z najväčších medi-
álnych domov, združujúceho široké portfólio tlače-
ných a online produktov. Poradenstvo pri vytvorení 
vhodnej holdingovej štruktúry vrátane zahraničných 
spoločností.

 	Poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti 
s akvizíciou Dexia banky Slovensko, a. s.

 	Právne poradenstvo klientovi pôsobiaceho v ob-
lasti poskytovania ústavnej a lekárenskej zdravot-
nej starostlivosti pri viacerých akvizíciach vrátane 
komplexného právneho auditu (akvizícia nemocníc 
a siete lekární).

 	Projekt SKY PARK - komplexné právne poradenstvo 
klientovi v súvislosti s developmentom, realizáciou 
a predajom rezidenčných jednotiek verejnosti výni-
močného rezidenčného a administratívneho pro-
jektu v centre Bratislavy, navrhnutého svetoznámou 
architektkou Zahou Hadid.

 	Nákupno-zábavné centrum Bory Mall – poskytova-
nie komplexného právneho poradenstva v súvislosti 
s developerským projektom, vrátane syndikované-
ho financovania výstavby projektu a riešenia staveb-
ných sporov.

 	Projekt Rezidencie pri mýte - komplexné právne 
poradenstvo klientovi v súvislosti s výstavbou I. a II. 
fázy projektu, nachádzajúceho sa v širšom centre 
hlavného mesta.

 	Projekt Nová terasa II. - právne poradenstvo kliento-
vi vo vybraných právnych otázkach súvisiacich s vý-
stavbou projektu realizovaného v lukratívnej časti 
mesta Košice v susedstve historického centra.

 	Rosum – office centrum, administratívna budova 
- komplexné právne poradenstvo klientovi v súvis-
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losti s inžinieringom a developmentom v rámci vý-
stavby administratívneho projektu Rosum a právne 
poradenstvo, v súvislosti so získaním relevantných 
povolení podľa stavebného zákona.

 	Akvizičné financovanie stredoeurópskeho holdingu 
pôsobiaceho v zábavnom priemysle - poskytovanie 
komplexného právneho poradenstva syndikátu slo-
venských bánk, v súvislosti s akvizičným a reštruktu-
ralizačným financovaním holdingu.

 	Poskytovanie právneho poradenstva syndikátu 
bánk pri financovaní jedného z najvýznamnejších 
mediálnych holdingov, v súvislosti s jeho aktivitami 
na slovenskom trhu a v súvislosti s prefinancovaním 
akvizície.

 	Poskytovanie právneho poradenstva banke v sú-
vislosti s financovaním prestavby infraštruktúry vý-
znamnej energetickej spoločnosti.

 	Financovanie rezidenčného projektu Rezidencie 
Pri Mýte - komplexné právne poradenstvo a zastu-
povanie klienta v súvislosti s vypracovaním úvero-
vej, zabezpečovacej a celkovej finančnej zmluvnej 
dokumentácie.

 	Financovanie rezidenčného projektu Nová Terasa 
II - poskytovanie komplexného právneho poraden-
stva klientovi, ako dlžníkovi a investorovi, v prípade 
financovania developerského projektu.

 	Financovanie výstavby office centra Rosum - po-
skytovanie komplexného právneho poradenstva in-
vestorovi ako dlžníkovi, v súvislosti s financovaním 
výstavby.

 	Právne poradenstvo v súvislosti s financovaním dlž-
níka pri nadobúdaní podielu vo významnej energe-
tickej spoločnosti.

 	Komplexné poradenstvo v oblasti verejného zdra-
votného poistenia viacerým zdravotným poisťov-
niam a ich akcionárom.

 	Participácia na príprave návrhov na vyslovenie ne-
súladu právnych predpisov v oblasti daní a zdravot-
ného poistenia.

 	Poradenstvo v oblasti rozhlasového a televízneho 
vysielania.

 	Riešenie akcionárskych vzťahov akcionárov z rôz-
nych jurisdikcií v holdingových spoločnostiach so 
sídlom na Cypre a Jersey.

 	Poradenstvo v súvislosti s konaniami pred Európ-
skou komisiou (štátna pomoc, infringement voči 
SR).

 	Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s exi-
tom klienta z významnej energetickej spoločnosti.

 	Komplexné právne poradenstvo viacerým klien-
tom z rôznych odvetví, v súvislosti s problematikou 
ochrany osobných údajov.

Škubla & Partneri s.r.o. 
Digital Park II
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 57 78 88 00 
e-mail: office@skubla.sk
www.skubla.sk
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+ULTRA Legal s.r.o.    
advokátní kancelář, organizačná zložka 

+ULTRA Legal, s. r. o., advokátní kancelář je rozví-
jajúca sa česko-slovenská advokátska kancelária 
poskytujúca komplexné právne poradenstvo.

Advokátska kancelária vo forme obchodnej spoločnosti 
s ručením obmedzeným bola založená v Prahe v roku 
2014 a nadväzuje na dlhoročné skúsenosti a odbornú 
prax jej zakladajúcich partnerov, ktorí poskytujú právne 
služby v Českej republike a v Slovenskej republike už od 
roku 2005. V záujme priblíženia sa klientom Advokát-
ska kancelária v priebehu roku 2014 otvorila pobočku 
v Brne a v roku 2015 založila pobočku v Bratislave v Slo-
venskej republike. Prostredníctvom siete spolupracu-
júcich zahraničných advokátov a daňových poradcov 
Advokátska kancelária zabezpečuje komplexné právne 
a účtovné poradenstvo na medzinárodnej úrovni v rám-
ci celej Európy, Afriky, USA a krajín Stredného východu.

+ULTRA Legal, s. r. o. advokátní kancelář je tvorená tí-
mom renomovaných právnikov registrovaných v České 
advokátní komoře a v Slovenskej advokátskej komore. 
V záujme komplexného poskytnutia služieb klientom 
spolupracuje s externými daňovými poradcami, audí-
tormi, znalcami a prekladateľmi. Tím právnikov Advo-
kátskej kancelárie poskytuje komplexné právne služby 
v Českej republike (Praha, Brno) a v Slovenskej republi-
ke (Bratislava), pričom v rámci Advokátskej kancelárie 
sa jednotliví právnici špecializujú na vybrané oblasti 
práva a pri poskytovaní služieb je klientovi vytvorený 
tím odborníkov, pozostávajúci z právnikov a externých 
poradcov potrebných na úspešné riešenie požiadavky 
klienta. Právnici Advokátskej kancelárie poskytujú klien-

tom v plnom rozsahu právne služby v českom, sloven-
skom, anglickom a nemeckom jazyku.

Právnici pôsobiaci v Advokátskej kancelárii majú skú-
senosti s transakciami v domácom prostredí, ako aj 
s transakciami s medzinárodným prvkom. Advokátska 
kancelária sa zameriava najmä na oblasť obchodného 
práva a občianskeho práva, finančného práva, realitný 
development, M & A, sporovej agendy, administrácie 
pohľadávok, vrátane právnej podpory v rámci reštruktu-
ralizácií a konkurzných konaní.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY/REAL ESTATE
Advokátska kancelária má skúsenosti s poskytovaním 
právneho poradenstva v rámci mnohých projektov 
v oblasti nehnuteľností a výstavby. V tejto oblasti zastu-
povala široké spektrum účastníkov trhu, vrátane pre-
dávajúcich, kupujúcich, developerov a prenajímateľov. 
V rámci uvedenej agendy Advokátska kancelária v roku 
2016 úspešne ukončila exitovanie klienta z bytovej vý-
stavby v objeme približne 2 milióny eur a poskytovala 
poradenstvo pri predaji IBV v hodnote 1,2 milióna eur.

KORPORÁTNE PRÁVO
Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva obchod-
ných spoločností a obchodného práva, tvorí nosnú časť 
praxe Advokátskej kancelárie. Advokátska kancelária 
poskytuje klientom poradenstvo pri riešení právnych 
otázok, súvisiacich so všetkými korporátnymi a pre-
vádzkovými aspektmi podnikania klientov – od výberu 
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vhodnej formy na vykonávanie podnikateľskej činnosti, 
cez jej zriadenie, až po priebežnú právnu podporu ich 
pôsobenia a rozvoja, vrátane zabezpečenia odborného 
ekonomického a daňového poradenstva.

INSOLVENCIA
+ULTRA Legal, s. r. o., advokátní kancelář má bohaté 
skúsenosti v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií ob-
chodných spoločností. V oblasti insolvenčného práva 
spolupracuje s viacerými správcami a správcovskými 
spoločnosťami, poskytuje služby v insolvenčných kona-
niach na celom území Slovenskej republiky.

SPOROVÁ AGENDA
+ULTRA Legal, s. r. o., advokátní kancelář zabezpečuje 
administráciu niekoľko stoviek sporov z rôznych oblastí 
najmä občianskeho, obchodného, insolvenčného a da-
ňového práva, a to nielen na území Slovenskej republiky 
a Českej republiky, ale aj v zahraničí prostredníctvom 
spolupracujúcich právnikov.

Profesionalita, Partnerstvo a Proaktívnosť sú tri hlavné 
princípy, ktoré tím Advokátskej kancelárie sleduje pri 
každodennom poskytovaní právnych služieb svojim 
klientom.

Naše motto je vyjadrené priamo v názve Advokátskej 
kancelárie “PLUS ULTRA“ latinsky “PLUS OULTRE“, ktoré 
bolo aj mottom posledného cisára Svätej rímskej ríše 
Karola V. z Habsburskej dynastie. Pri poskytovaní slu-
žieb pre klientov a hľadaní najvhodnejšieho riešenia, 
sa v zmysle uvedeného motta, neuspokojíme s tradič-
nými konvenčnými postupmi a hranicami, ale hľadáme 
komplexné odborné riešenia, ktoré čo najlepšie dosiah-
nu odôvodnené potreby a ciele klientov a zabezpečia 
účinnú ochranu práv a oprávnených záujmov našich 
klientov.

+ULTRA Legal s.r.o.
advokátní kancelář, organizačná zložka
Grösslingová 56
811 09 Bratislava
Tel: + 421 2 33 88 93 33
e-mail: office@plusultra.sk
www.plusultra.legal
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V

V4 Legal, s.r.o.         

Advokátska kancelária V4 Legal už vo svojom ná-
zve nesie základnú myšlienku našej práce – spo-
jenie právnych systémov a podnikateľských pro-
stredí v Slovenskej republike, Českej republike, 
Poľsku a Maďarsku.

Región Vyšehradskej štvorky je známy svojou politic-
kou a kultúrnou blízkosťou. Naše poradenské služby 
sú preto založené nielen na podrobnej znalosti miest-
nej legislatívy, ale aj na dôvernom poznaní ekonomic-
kých, kultúrnych a podnikateľských väzieb, vrátane 
regionálnych rozdielov a špecifík. V spolupráci s naši-
mi partnermi, daňovými poradcami, účtovníkmi a au-
dítormi sme schopní poskytnúť klientom komplexné 
právne, daňové i ekonomické poradenstvo.

POZNÁME ROZDIELY 
Pôsobenie advokátskych kancelárii V4 Legal v štyroch 
krajinách prináša so sebou nielen možnosť zastu-
povať klientov na národnej úrovni, ale aj schopnosť 
riešiť ich požiadavky vyžadujúce si podrobnú znalosť 
miestneho právneho systému v celom vyšehradskom 
regióne. Nezanedbateľnou výhodou je pritom fakt, že 
integráciou interných procesov a vybudovaním sta-
bilnej lokálnej infraštruktúry, všetci právnici V4 Legal 
pracujú ako jeden tím. Klient tak môže získať potreb-
né právne informácie z okolitých krajín bez toho, aby 
si to vyžadovalo vyhľadanie osobitného právneho 
zástupcu v každej krajine. Našou špecializáciou je 
navyše komparácia základných právnych inštitútov 
medzi jednotlivými krajinami. Klient preto už pri vstu-

pe na nový trh v rámci V4 získa prehľad o tom, či sú 
podmienky pre jeho podnikanie rovnaké ako v jeho 
domovskej krajine.

Aj toto je dôvod, prečo vo V4 Legal veríme, že: „…výber 
správneho právnika je tým rozdielom.“

VIEME PORADIŤ V ŠIROKOM SPEKTRE PRÁVNYCH 
OBLASTÍ
V4 Legal sa orientuje predovšetkým na právne služby 
v oblasti komerčného práva. Toto zameranie so sebou 
prináša široké spektrum právnych oblastí, ktoré vyža-
dujú vysokú mieru špecializácie, odbornosti a skúse-
ností našich právnikov. Medzi oblasti našej špecializá-
cie zaraďujeme:

 	právo obchodných spoločností
 	fúzie a akvizície
 	konkurzy a reštrukturalizácie
 	právo nehnuteľností a stavebné právo
 	právo duševného vlastníctva, osobitne IT právo
 	vymáhanie pohľadávok
 	dopravné právo
 	daňové právo a finančné právo
 	farmaceutické právo
 	trestné právo
 	súdne konania a arbitráže

Pri riešení právnych otázok prinášame klientom pre-
dovšetkým vecné reakcie a zameriavame sa na do-
siahnutie konkrétneho výsledku. Uprednostňujeme 
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preto tvorivý prístup, ktorého úlohou je dosiahnutie 
najefektívnejšieho riešenia, ktoré zodpovedá záuj-
mom klienta v maximálnej miere.

SPOLUPRACUJEME V RÁMCI EURÓPY A SVETA
Neustále sa vyvíjajúci trh a nové požiadavky našich 
klientov nás priviedli k rozšíreniu nášho pôsobenia 
a prostredníctvom našich spolupracovníkov sme 
schopní zabezpečiť rozšírený právny a daňový servis 
vo viacerých európskych štátoch ako aj v Ázii.

V rámci Európy spolupracujeme s viacerými advo-
kátskymi kanceláriami v Nemecku, Rakúsku, Cypre, 
Bielorusku, Litve a Estónsku. V roku 2016 sme nad-
viazali strategické partnerstvo s jednou z popredných 
čínskych advokátskych kancelárií JOIUS Law Firm.

PODPORUJEME VZDELÁVANIE
Naša advokátska kancelária spolupracuje s Jagelov-
skou univerzitou v Krakove ako odborný garant pred-
metu Škola slovenského práva, ktorú zastrešujeme 
v spolupráci s Ústavom štátu a práva Slovenskej aka-
démie vied a renomovanými odbornými školiteľmi zo 
slovenských vysokých škôl. Na prednáškach prezentu-
jeme študentom najmä naše skúsenosti z aplikačnej 
praxe, týkajúcej sa uplatňovania jednotlivých práv-
nych inštitútov, ich používania a najčastejších problé-
mov, s ktorými sa pri našej práci stretávame.

V rámci nášho teamu umožňujeme širšie praktické 
vzdelávanie nielen študentom práva, ale skúsenosti 
u nás môžu získať aj študenti ekonómie a filológie. 
Významným spôsobom spolupracujeme s našimi 
zahraničnými pobočkami na interných vzdelávacích 
programoch a stážach jednotlivých našich právni-
kov, aby si tak prehĺbili svoje odborné ako aj jazykové 
znalosti.

 

V4 Legal, s.r.o. 
Tvrdého 783/4
010 01 Žilina
Tel.: +421 4 13 21 12 90
e-mail: info@v4legal.sk 

Obchodná 2
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 32 10 12 30
e-mail: bratislava@v4legal.sk

www.v4legal.eu
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V

Valko Marián & partners, s.r.o.   

Advokátska kancelária Valko Marián & part-
ners, s. r. o. pôsobí vo všetkých oblastiach práva, 
s výnimkou trestného práva, pričom významnú 
časť jej agendy predstavuje zastupovanie klien-
tov v sporových konaniach, ako aj rozsiahla ana-
lytická činnosť predstavujúca tvorbu koncepcie 
ďalšieho postupu klientov v právne zložitých 
situáciách.

Od roku 2003 tvorí Valko Marián & partners, s. r. o. sú-
časť siete spolupracujúcich európskych advokátskych 
kancelárií IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK, čo 
umožňuje jej klientom využívať znalosť miestneho 
právneho prostredia a úzku spoluprácu členov siete 
predovšetkým pri transakciách s medzinárodným 
prvkom. IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK zastu-
puje svojich klientov v šestnástich štátoch Európskej 
únie.

Kvalita a spoľahlivosť advokátskej kancelárie Valko 
Marián & partners, s. r. o. spočíva na stabilnom tíme 
právnikov, ktorého súčasťou sú advokáti s ukonče-
ným vzdelaním na prestížnych zahraničných univerzi-
tách, či autori odborných komentárov zákonov či mo-
nografií vydávaných renomovanými vydavateľstvami. 
Vybraní právnici Valko Marián & partners, s. r. o. sa 
tiež aktívne podieľajú na kľúčových legislatívnych 
zmenách, či už prostredníctvom členstva v komisii pre 
rekodifikáciu súkromného práva alebo predkladaním 
konkrétnych návrhov v procese tvorby civilného kó-
dexu a odbornou publikačnou činnosťou. Erudova-
nosť právneho tímu Valko Marián & partners, s. r. o. 

je potvrdená aj tým, že advokáti Valko Marián & part-
ners, s. r. o. sú jednak držiteľmi ocenení udeľovaných 
zo strany nezávislých inštitúcií, či stavovských orgá-
nov (napr. Slovenská advokátska komora), ako aj 
tým, že sú pozývaní prednášať na významné domáce 
i medzinárodné konferencie a zároveň sú vyberaní do 
orgánov podieľajúcich sa na výchove a hodnotení ad-
vokátskych koncipientov.

Špecializácia členov tímu Valko Marián & part-
ners, s. r. o. na jednotlivé oblasti práva, umožňuje 
advokátskej kancelárii poskytovať služby požadova-
né a očakávané klientmi, zvyknutými na mimoriadne 
nasadenie a vysoký štandard vzájomnej spolupráce.

Právnici pracujúci vo Valko Marián & partners, s. r. o. 
získali bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov 
na všetkých stupňoch súdov Slovenskej republi-
ky, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republi-
ky a Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj 
Európskeho súdu pre ľudské práva a slovenských 
a medzinárodných arbitrážnych súdoch, vrátane re-
nomovaných rozhodcovských súdov zahraničných 
obchodných a priemyselných komôr. V súvislosti 
so špecializáciou kancelárie na sporovú agendu, sa 
klientela advokátskej kancelárie rozvíja predovšet-
kým v oblasti stavebníctva a veľkých projektov, kde 
Valko Marián & partners, s. r. o. poskytuje právne sta-
noviská za účelom určenia postupu klientov v ďalšom 
priebehu veci a následne zastupuje svojich klientov 
pred súdmi, ako aj v mimosúdnych rokovaniach pri 
uplatňovaní práv zo zmlúv o dielo, zmlúv o združení 



|  2017  |  Významné advokátske kancelárie228

a obchodných vzťahov, súvisiacich predovšetkým so 
zabezpečením financovania projektov. Vďaka skúse-
nostiam, unikátnemu know – how, nasadeniu a pro-
fesionálnemu prístupu pri zastupovaní klientov pri 
sporových konaniach sa rozširuje aj portfólio man-
dátov advokátskej kancelárie Valko Marián & part-
ners, s. r. o. pri zastupovaní významných finančných 
inštitúcií, pôsobiacich na slovenskom trhu v sporo-
vých konaniach, súvisiacich s ich hlavným predme-
tom činnosti.

Advokátska kancelária aktívne pôsobí aj pri zastupo-
vaní klientov v sporoch týkajúcich sa ochrany osob-
nosti, v ktorých zaznamenala úspešné domáhanie 
sa a uspokojenie práv klienta v spore o ochranu 
osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy. Do agendy 
kancelárie patrí aj zastupovanie klientov ako veriteľov 
v rámci konkurzných konaní. Prax kancelárie dotvára-
jú aj mandáty na zastupovanie v sporoch o určenie 
práv k nehnuteľnostiam.

Okrem sporovej agendy je advokátska kancelária 
Valko Marián & partners, s. r. o. pravidelne oslovova-
ná klientmi pri poskytovaní poradenstva aj v oblasti 
developerských projektov, v rámci ktorých poskytu-
je komplexné právne služby vrátane due diligence, 
nastavenia financovania projektu a úpravy zmlúv 
s dodávateľmi a obchodnými partnermi. Advokátska 
kancelária Valko Marián & partners, s. r. o. rozšírila 
svoju agendu aj o komplexné zabezpečenie zmluvnej 
agendy pri developmente obchodných centier.

K pravidelnej agende advokátskej kancelárie Valko 
Marián & partners, s. r. o. patrí poradenstvo a za-
stupovanie v sporoch v oblasti pracovného práva, 
pričom pracovno-právny tím advokátskej kancelárie 
opakovane získava mandáty okrem lokálnych in-
vestorov aj od nadnárodných holdingov a orgánov 
štátnej správy. Pracovno-právny tím Valko Mari-
án & partners, s. r. o. zabezpečuje pre klientov služby 
spočívajúce vo vypracovávaní právnych stanovísk, 
analýz a pracovnoprávnych dokumentov na dennej 
báze, rovnako ako vykonáva due diligence a posky-
tuje právne poradenstvo vrátane zastupovania pred 
orgánmi štátnej správy a súdmi v prípade vážnych 
pracovných úrazov.

V roku 2016 sa naďalej významne rozvíjala aj oblasť 
poskytovania právnych služieb súvisiacich s agendou 
verejného obstarávania, ktorá spočíva v pravidel-

nom zabezpečovaní právnych stanovísk a dokumen-
tov využívaných klientmi pri príprave a účasti v kon-
krétnych verejných súťažiach.

V oblasti daňového práva bola v roku 2016 advokát-
ska kancelária Valko Marián & partners, s. r. o. naďalej 
aktívna pri spracovávaní analýz a poskytovaní stano-
vísk k špecifickým otázkam orgánov štátnej správy 
a zaznamenala tiež výrazný úspech v súvislosti s prí-
pravou právnych podaní v daňovom konaní týkajú-
com sa vyrubenia dane. Prax advokátskej kancelárie 
sa v roku 2016 obohatila o poradenstvo v otázkach 
zdaňovania intrakomunitárnych obchodov a pora-
denstvo v oblasti daňového konania a dokazovania.

V oblasti bankovníctva a financií Valko Mari-
án & partners, s. r. o. zastupuje finančné inštitúcie 
pôsobiace na slovenskom trhu vo viacerých súdnych 
sporoch, predmet konania ktorých dosahuje v kaž-
dom jednotlivom prípade významné hodnoty. Ad-
vokátska kancelária Valko Marián & partners, s. r. o. 
v oblasti bankovníctva a financií zároveň vypracúva 
analýzy a právne stanoviská pre banky pôsobiace na 
slovenskom trhu.

Ako súčasť pravidelnej agendy poskytuje advokát-
ska kancelária Valko Marián & partners, s. r. o. svoj-
im klientom poradenstvo pri formulácii a uvádzaní 
reklám automobilov v slovenských audiovizuálnych 
a printových médiách.

V súvislosti s korporátnou agendou poskytuje Valko 
Marián & partners, s. r. o. služby pre slovenské, ako aj 
zahraničné subjekty investujúce v Slovenskej republi-
ke. Právne poradenstvo pokrýva oblasť korporátnych 
zmien spoločností, transformácií právnych foriem 
a zlučovania spoločností, ako aj dennú agendu spoje-
nú s obchodnou činnosťou spoločností.

Valko Marián & partners, s.r.o.
Porubského 2
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 54 64 12 44
e-mail: office@mvalko.sk
www.mvalko.sk



Významné advokátske kancelárie  |  2017  | 229

V

VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.  
 

Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & part-
ners, s. r. o., je dynamicky rozvíjajúcou sa advo-
kátskou kanceláriou poskytujúcou komplexné 
právne služby v rámci celého územia SR, a to 
v rôznych odvetviach práva, najmä v oblasti ob-
chodného práva, občianskeho práva, práva ne-
hnuteľností a developerských projektov, vrátane 
sporovej agendy.

Z ďalších právnych odvetví Vám poskytneme kvali-
fikované právne poradenstvo v oblasti daňového 
práva, práva duševného vlastníctva, pracovného 
práva, rodinného práva, trestného práva, ako aj 
v oblasti medzinárodného podnikania. Právne 
služby Vám okrem slovenského jazyka plnohod-
notne poskytneme tiež v anglickom, nemeckom 
a francúzskom jazyku.

Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & part-
ners, s. r. o. je členom medzinárodného združe-
nia advokátskych kancelárií EUROPEAN LAWYERS 
GROUP.

NIEKTORÍ NAŠI KLIENTI :
 	veľkoobchodná a maloobchodná obchodná 

spoločnosť s finančným obratom za uplynulý rok 
2015 vo výške viac ako 216 mil. eur, podnikajúca 
v oblasti potravinového priemyslu a zamestná-
vajúca viac ako 1100 zamestnancov

 	popredný svetový výrobca elektronických 
komponentov pre automobilový priemysel 

s finančným obratom za uplynulý rok 2015 vo 
výške viac ako 250 mil. eur a s viac ako 1200 
zamestnancami

 	slovenská obchodná a hutnícka spoločnosť 
s popredným postavením v rámci spracovania 
a tavby mede v strednej Európe, patriaca do 
holdingu švajčiarskej spoločnosti, jednej z naj-
väčších svetových spoločností zaoberajúcej sa 
obchodovaním s kovmi

 	rakúska obchodná spoločnosť pôsobiaca v ob-
lasti spracovania neželezných kovov s históriou 
viac ako 550 rokov, patriaca do holdingu švaj-
čiarskej spoločnosti, jednej z najväčších sveto-
vých spoločností zaoberajúcej sa obchodovaním 
s kovmi

 	popredný výrobca plastových a hliníkových okien 
na Slovensku s viac ako 150 zamestnancami,

 	obchodná spoločnosť so zahraničnou majetko-
vou účasťou, ktorá je na území Slovenskej repub-
liky lídrom v oblasti automatizovaných výpočtov 
nákladov na opravy havarovaných vozidiel

 	obchodná spoločnosť podnikajúca v oblasti pro-
dukcie a predaja nealkoholického nápoja

 	obchodná spoločnosť organizujúca a zastrešu-
júca maloobchodnú sieť potravín s viac ako 750 
prevádzkami siete po celom Slovensku

 	obchodná spoločnosť so zahraničnou majetko-
vou účasťou podnikajúca v oblasti poľnohospo-
dárstva a potravinárskej prvovýroby

 	obchodná spoločnosť zaoberajúca sa agen-
dou dočasného zamestnávania s viac ako 400 
zamestnancami
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 	obchodná spoločnosť so zahraničnou majetkovou 
účasťou podnikajúca v oblasti medzinárodnej ná-
kladnej cestnej dopravy

 	obchodná spoločnosť, ktorá patrí do siete naj-
rozsiahlejšieho rezidenčného realitného systému 
v rámci predaja nehnuteľností

VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.
Kuzmányho 29
040 01 Košice
Tel.: +421 5 56 94 10 92
e-mail: office@vasillegal.eu
www.vslegal.eu
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VIVID LEGAL, s.r.o.       

Advokátska kancelária VIVID LEGAL bola založe-
ná v roku 2007. Vznikla transformáciou právne-
ho oddelenia private equity spoločnosti Arca 
Capital na advokátsku kanceláriu.

Sme etablovaná, dynamicky sa rozvíjajúca advokát-
ska kancelária s prioritou poskytovať právny servis 
na najvyššej úrovni. Právnici našej advokátskej kan-
celárie majú mnohoročné skúsenosti s právnym 
poradenstvom pri desiatkach zložitých projektov 
a transakcií, zasahujúcich do najrôznejších oblastí 
práva realizovaných v priestore strednej a východ-
nej Európy.

Pôsobíme zatiaľ len na území Slovenskej republiky, 
ale máme bohaté skúsenosti s realizáciou transakcií 
s cezhraničným presahom, na ktorých sme spolu-
pracovali s partnerskými zahraničnými advokátsky-
mi kanceláriami.

Právnici kancelárie hovoria slovensky, česky, ma-
ďarsky, nemecky a anglicky a v týchto jazykoch sú 
schopní poskytovať právne služby.

VEDÚCI TÍMOV

Linda Balháreková

Miroslava Budinská

Andrej Gálik

Dušan Mihaleje
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PRÍSTUP KU KLIENTOM
Pri poskytovaní právnych služieb sa riadime nasledu-
júcimi zásadami a prioritami:

Odbornosť
Dôkladne vyberáme právnikov našej advokátskej kan-
celárie a dbáme na udržiavanie ich vysokej odbornej 
úrovne.

Vášeň pre prácu
Sme proaktívni a naša snaha nepoľaví, kým nenájde-
me riešenie problému / nedosiahneme cieľ.

Zodpovednosť
Cítime sa byť viazaní kvalitou výsledkov našej práce.

Efektivita
Snažíme sa nájsť pre klienta najlepšie riešenie pri čo 
najnižších nákladoch.

Lojalita
Naši klienti si môžu byť na 100 % istí, že vždy budeme 
konať len v súlade s ich záujmami.

OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE
 	právo obchodných spoločností
 	právo hospodárskej súťaže
 	developerské projekty a nehnuteľnosti
 	fúzie a akvizície
 	konkurzy a reštrukturalizácie
 	bankovníctvo a financie
 	duševné vlastníctvo
 	pracovné právo
 	daňové právo
 	riešenie sporov a arbitráže
 	energetika
 	zdravotníctvo a farmácia
 	medzinárodné právo / právo EÚ

VÝBER VÝZNAMNÝCH TRANSAKCIÍ
 	poradenstvo pri kúpe pozemkov s výmerou 

cca 24.000 m2, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, 
a stavieb na nich umiestnených,

 	poradenstvo pri kúpe pozemku s pôvodným by-
tovým domom, ukončení nájomných vzťahov 
s nájomcami bytov v pôvodnom bytovom dome, 
asanácii pôvodného bytového domu, výstavbe no-
vého bytového domu a predaji bytov a nebytových 
priestorov v novom bytovom dome,

 	poradenstvo pri kúpe pozemkov s pôvodným ob-
jektom, výstavbe nového objektu obchodného cen-
tra a prevádzkovaní obchodného centra vrátane 
prípravy nájomných zmlúv, ktorými sa prenajímajú 
priestory v obchodnom centre,

 	poradenstvo pri kúpe pozemkov so sanatóriom 
a jeho prestavbe na rekreačný areál s apartmáno-
vými domami a športoviskami,

 	poradenstvo pri akvizícii spoločnosti vyrábajúcej 
teplo a elektrickú energiu,

 	poradenstvo pri akvizícii spoločností prevádzkujú-
cich 10 fotovoltaických elektrární,

 	poradenstvo pri akvizícii spoločností prevádzkujú-
cich 4 bioplynové stanice,

 	poradenstvo pri akvizícii troch spoločností vykoná-
vajúcich poľnohospodársku výrobu na ploche viac 
ako 3.000 ha,

 	poradenstvo pri reštrukturalizácii spoločnosti – vý-
robcu minerálnych vôd a sýtených nápojov,

 	poradenstvo poskytnuté spoločnosti podnikajúcej 
v oblasti „personal leasing“ a „recruitment“ (ďalej 
len „Cieľová spoločnosť“) pri akvizíciách ďalších 
spoločností s rovnakým zameraním, po zrealizova-
ní ktorých získala Cieľová spoločnosť postavenie 
trhovej dvojky na relevantnom trhu v Českej repub-
like a Slovenskej republike,

 	poradenstvo pri predaji finančných derivátov 
v hodnote niekoľkých miliónov eur.

 

VIVID LEGAL, s.r.o.
Bratislava Businnes Center V.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 20 66 44 59
e-mail: office@vividlegal.sk
www.vividlegal.sk
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Vojčík & Partners, s.r.o.     

Advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners zalo-
žil v roku 1991 v Košiciach prof. JUDr. Peter Voj-
čík, CSc. Nadviazal tým na právnickú tradíciu 
rodiny Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do 
obdobia 1. ČSR. Dnes sieť advokátskych a patento-
vých kancelárií vedie jeho syn, JUDr. Leo T. Vojčík.

Našim klientom poskytujeme kompletný právny servis 
na vysokej profesionálnej úrovni.

Obzvlášť sme hrdí na naše znalosti, skúsenosti, ale 
najmä výsledky v oblasti práva duševného vlastníctva. 
Hovorí sa o nás, že v tejto oblasti patríme na Slovensku 
k absolútnej špičke. Naša kancelária poskytuje viace-
rým popredným slovenským spoločnostiam a indivi-
duálnym klientom právny servis, vrátane zastupovania 
klientov v sporových a iných konaniach, ktoré sa týkajú 
autorských práv, ochranných známok, patentov, do-
mén, know-how a iných predmetov právnej ochrany. 
Naši klienti pôsobia, okrem iného, vo sférach tvorby 
diel výtvarných umení, diel hudobných, vývoja softvéru 
a spravovania dát, v architektúre, v oblasti vysielania 
a výroby záznamov, prevádzky internetových portá-
lov a mnohých ďalších, v ktorých je potreba právnej 
ochrany výsledkov tvorivej činnosti človeka prioritná.

Sme aktívni aj v poskytovaní služieb v iných oblastiach 
práva, najmä práva obchodných spoločností, pracov-
ného práva, akvizícií a podobne, pričom početná je 
u nás i rôznorodá sporová agenda. Mnohým klientom 
poskytujeme dlhodobo komplexné právne služby 
a poradenstvo.

Naša kancelária je aktívna aj v oblasti vzdelávania 
a popularizácie práva. Viacerí naši členovia publi-
kujú vedecké a odborné práce, vrátane monografií. 
Medzi najvýznamnejšie patrí už tradične komentár 
prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc. k Občianskemu zákon-
níku. Pod jeho vedením vyšla i monografia kolektívu 
autorov pod názvom Právo duševného vlastníctva.

Pre našich klientov realizujeme tiež školenia a odbor-
né semináre, naši členovia prednášajú dlhodobo na 
pôde Úradu priemyselného vlastníctva SR, Justičnej 
akadémie a sú členmi redakčných rád viacerých ve-
deckých a odborných časopisov. S dôverou sa na nás 
obracajú aj popredné slovenské média s otázkami tý-
kajúcimi sa práva.

Podporujeme viaceré subjekty pôsobiace v kultúre, 
vzdelávaní a zaoberajúce sa charitatívnou činnosťou, 
medzi ktoré patria napríklad Dobrý anjel, Štátna filhar-
mónia Košice a Národné centrum práva duševného 
vlastníctva.

Vojčík & Partners, s.r.o.
Rázusova 28
040 01 Košice
Tel.: +421 5 56 23 01 11
e-mail: kosice@vojcik.eu 
www.vojcik.eu
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White & Case s.r.o.       

Bratislavská kancelária White & Case poskytu-
je služby svojim klientom od roku 1997, avšak 
aktívne poskytovala právne poradenské služby 
na Slovensku už od založenia pražskej kancelá-
rie v roku 1991, čím sa zaraďuje medzi najdlhšie 
pôsobiace medzinárodné kancelárie na sloven-
skom trhu.

Sme súčasťou celosvetovej siete právnickej kance-
lárie White & Case, ktorá momentálne pôsobí v 39 
kanceláriách v 28 krajinách sveta (v Európe, Spoje-
ných štátoch, Ázii, na Strednom východe, v Afrike 
a Latinskej Amerike).

Naša kancelária má na Slovensku od svojho otvore-
nia výborné renomé, poskytovali sme poradenstvo 
pri kľúčových projektoch, vrátane najvýznamnej-
ších transakcií ostatných dvoch dekád. Poskytuje-
me právne služby mnohým významným domácim 
a zahraničným spoločnostiam. Klientom ponúkame 
plnú podporu vo všetkých právnych záležitostiach 
pri výkone ich obchodných a investičných činností.

Vďaka kombinovaným právnym a daňovým schop-
nostiam je naša kancelária jednou z mála právnych 
firiem na Slovensku, ktoré sú schopné poskytovať 
klientom poradenstvo pri transakciách ohľadne 
právnych ako aj daňových aspektov.

ZAMERIAVAME SA PREDOVŠETKÝM NA
 	fúzie a akvizície

 	právo obchodných spoločností a obchodné právo
 	bankovníctvo a financie
 	finančnú reštrukturalizáciu a insolventné konania
 	kapitálové trhy a cenné papiere
 	energetika a sieťové odvetvia
 	súdne spory a arbitráž
 	nehnuteľnosti
 	pracovné právo
 	PPP projekty
 	projekty na zelenej lúke
 	dane

Naším pôsobením sme si získali dôveru a uznanie 
mnohých slovenských a medzinárodných klientov, 
dôkazom čoho je, že významné nezávislé zahraničné 
právnické publikácie nás každoročne označujú ako 
vedúcu právnickú kanceláriu.

VÝZNAMNÉ OCENENIA
 	Naša bratislavská kancelária je každoročne ohod-

notená ako najlepšia a vysoko odporúčaná práv-
nická firma na základe hodnotení zahraničných 
mienkotvorných nezávislých právnických publiká-
cií (Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 
500 a IFLR1000) v nasledovných oblastiach práva: 
fúzie a akvizície (vrátane práva obchodných spo-
ločností), bankovníctvo a financie (vrátane kapi-
tálových trhov), developerské projekty a nehnuteľ-
nosti, energetika, reštrukturalizácia a insolvencia 
a pracovné právo
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 	V rámci našej EMEA siete sme získali ocenenie: 
Najlepší tím v oblasti Corporate Development: 
Tím zaoberajúci sa Private Equity, M & A Advisor 
EMEA Corporate Development Awards, 2016

 	Od vzniku prestížnej národnej súťaže „Právnická 
firma roka“ usporiadanej pod záštitou týždenní-
ka TREND v spolupráci s epravo.sk sa pravidelne 
umiestňujeme vo všetkých hodnotiacich oblas-
tiach ako „veľmi odporúčaná“ právnická firma

 	Medzinárodná právnická firma roka v Sloven-
skej republike, TREND a epravo.sk, 2013

 	Právnická firma roka v oblasti fúzií a akvizí-
cií a v oblasti reštrukturalizácie a insolvencie 
v Slovenskej republike, TREND a epravo.sk, 
2013 a 2014

NÁZORY NAŠICH KLIENTOV
Hodnotenia našich klientov na základe posledné-
ho vydania nezávislej publikácie Chambers Europe 
(2016):

„Využívame služby tejto významnej medzinárodnej 
firmy kvôli jej cezhraničným odborným znalostiam.“

„Tím poskytuje služby včas a vie, o čom hovorí. 
Výhodou firmy je jej globálna sieť.“

„Silný tím právnikov - prácu vykonali v šibeničnom 
termíne. V prípade akejkoľvek práce na Slovensku 
v budúcnosti by som ich určite oslovil.“

„Vysokokvalitná práca, pohotové reagovanie 
a profesionálny prístup.“

„Celý tím je ochotný a k dispozícii 24 hodín, 7 dní 
v týždni, pričom sa maximálne sústredí na klienta. 
Právnikov baví to, čo robia, k našim záležitostiam 
pristupujú so zanietenosťou a so strategickým 
myslením.“

„Všetci členovia tímu pohotovo reagujú, sú erudovaní, 
ich práca má štruktúru a vždy pristupujú k veci veľmi 
profesionálne.“

„Sú to skúsení právnici, ktorí sú komunikatívni, 
flexibilní a prívetiví. Vždy sme boli veľmi spokojní 
s úrovňou ich poskytnutých služieb.“

„Tento tím je vždy veľmi nápomocný, pripravený spo-
lupracovať a vybaviť naše požiadavky. Vždy prihlia-
dajú na naše potreby a požiadavky a reagujú poho-
tovo a k veci.“

Tieto ocenenia poukazujú na kvalitu právneho po-
radenstva, ktoré poskytujeme našim klientom, a ta-
kisto na tímovú prácu a spoluprácu všetkých našich 
kancelárií v regióne strednej a východnej Európy 
a našu celosvetovú sieť.

SILNÉ STRÁNKY BRATISLAVSKEJ KANCELÁRIE 
WHITE & CASE 
 	kombinácia najlepšieho právneho a daňového 

poradenstva
 	vedúca pozícia a výborná povesť na trhu (na zák-

lade nezávislých prieskumov)
 	podrobné znalosti miestneho práva v kombinácii 

s medzinárodnými skúsenosťami
 	vynikajúce znalosti v oblasti práva EÚ, na lokálnej 

úrovni i v Bruseli a schopnosť venovať sa všetkým 
otázkam súvisiacim s právom EÚ

OSTATNÉ AKTIVITY
Naši advokáti sú členmi viacerých občianskych or-
ganizácií, ktoré sa venujú skvalitneniu a posilneniu 
legislatívneho prostredia na Slovensku. Taktiež sme 
členom združenia ISA (Investment Support Associa-
tion), ktorá podporuje agentúru SARIO a jej hlavným 
cieľom je podporiť podnikateľské aktivity zahranič-
ných a domácich investorov v Slovenskej republike.

Naša kancelária je aktívne zapojená do bezplatnej 
právnej pomoci v prospech rôznych subjektov z ne-
ziskovej sféry. Sme súčasťou programu Advokáti Pro 
Bono pri Nadácii Pontis. V minulom roku sme boli 
zapojení do viac ako 15 pro bono publico projektov.

Pravidelne podporujeme projekty simulovaných 
súdnych sporov pomáhajúcich rozvoju budúcich 
talentovaných právnikov, vrátane Phillip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition (v po-
zícii generálneho partnera) a ELSA Moot Court 
Competition.

Minulý rok sme taktiež podporili súťaž „Študentská 
osobnosť Slovenska “ (kategória: právo), o ktorú sa 
uchádzajú výnimočný študenti z celého Slovenska 
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celkovo v dvanástich hodnotiacich kategóriách. 
Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Andreja Kis-
ku – prezidenta SR a hlavným organizátorom pro-
jektu je Junior Chamber International – Slovakia.

White & Case s.r.o.
Hlavné námestie 5
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 51 00
e-mail: mstaron@whitecase.com
www.whitecase.com
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WOLF THEISS Rechtsanwälte  
GmbH & Co KG, organizačná zložka 

Vo Wolf Theiss spájame vedomosti, talent a za-
nietenie, s cieľom poskytnúť právne poraden-
stvo orientované na výsledok.

Projekty prinášajúce výzvu a nároční klienti sa 
vo Wolf Theiss stretnú s právnikmi s potrebnými 
skúsenosťami. Ako vieme, iba ten, kto dôkladne 
pozná daný trh a príslušnú právnu úpravu, môže 
poskytnúť svojim klientom optimálne poradenstvo 
a využiť možnosti, ktoré existujú, pre svoj úspech.

O dôkladnej znalosti trhu a príslušnej platnej 
úpravy svedčí aj skutočnosť, že The Lawyer označil 
v roku 2009, 2012 a 2015 Wolf Theiss za "Právnickú 
kanceláriu roka pre východnú Európu a Balkán" 
a za "Právnickú kanceláriu roka pre strednú 
Európu" v roku 2010, pričom Wolf Theiss považuje 
za "inovatívnu právnickú kanceláriu, ktorú stojí za 
to sledovať jednak v strednej ako aj vo východnej 
Európe". Chambers & Partners nás považujú za 
"Právnickú kanceláriu roka vo východnej Európe".

Toto je renomé, ktoré sme získali za 50 rokov 
nášho pôsobenia. Od našich začiatkov vo Viedni 
sme sa rozrástli na jednu z najväčších právnických 
kancelárií v strednej, východnej a juhovýchodnej 
Európe (CEE/SEE). V súčasnosti zamestnávame 
viac ako 340 právnikov, ktorí pracujú v rozličných 
oblastiach práva v 13 krajinách prostredníctvom 
lokálnych spoločností, resp. pobočiek.

WOLF THEISS SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Wolf Theiss začal pôsobiť v Slovenskej republike 
spočiatku vo forme spolupráce na významných me-
dzinárodných transakciách s miestnymi advokátmi. 
Ako Wolf Theiss získaval nových klientov, otvorenie 
vlastnej advokátskej kancelárie v Bratislave v roku 
2002 bolo logickým krokom k poskytovaniu stále 
kvalitnejších a komplexnejších služieb. V súčasnosti 
tvorí tím Wolf Theiss Bratislava štrnásť kvalifikovaných 
právnikov.

Wolf Theiss je regionálna advokátska kancelária a tak 
aj Wolf Theiss Bratislava ponúka skúsenosti a know-
how regionálnej advokátskej kancelárie, zároveň 
avšak Wolf Theiss Bratislava ako samostatná advo-
kátska kancelária poskytuje právne poradenstvo so 
znalosťou slovenského trhu a skúsenosťami v slo-
venskom právnom prostredí. Projekty koordinujeme, 
organizujeme a vedieme do úspešného konca. Naši 
klienti sa tak môžu sústrediť na ich úlohy a už sa ne-
musia zamýšľať a strácať čas nad právnymi otázkami.

Naši právnici sú odborníci so skúsenosťami a 
znalosťami v rôznych odvetviach, vrátane:
 	Mergers & Acquisitions (Fúzie a akvizície)
 	Právo spoločností/Korporátne právo
 	Bankové a finančné právo
 	Súťažné právo
 	Energetika a právo životného prostredia
 	Pracovné právo
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V reálnom čase vidíte, ako sa vašej kancelári darí,  
ktorý klient vám zarába najviac a ako sú vaši 
zamestnanci efektívni.

Hodiny rátajte v reálnom čase a zachráňte 
množstvo faktúrovateľnej práce každý mesiac

Vystavujte faktúry v jediným tlačidlom  
a ušetrite až deň práce mesačne

Vyskúšajte si nezáväzne SingleCase na 30 dní zadarmo
Zistite, ako SingleCase môže pomôcť i vašej kancelárii

Synchronizujte e-maily z Outlooku, 
lehoty a úlohy priamo z kalendára

Pristupujte do spisu odkiaľ koľvek 
vrátane mobilného telefónu 

 	Právo duševného vlastníctva a informačných 
technológií

 	Procesné právo a alternatívne riešenie sporov
 	Projekty
 	Právo nehnuteľností
 	Regulačné právo a verejné obstarávanie
 	Konkurz a reštrukturalizácia

Niekoľko našich referencií ohľadom posledných 
transakcií:
 	Poskytovanie právneho poradenstva klientovi, 

ktorý je najväčším dodávateľom automobilových 
súčiastok, dodávajúci produkty najmä pre PSA 
a Škodu. V súčasnosti klientovi radíme v súvislos-
ti so zamýšľanou kúpou pozemkov v Slovenskej 
republike (Okres Hlohovec), za účelom ďalšieho 
rozvoja priemyselnej zóny, výstavby a prevádzky 
nových priemyselných budov (skladu, výrobného 
závodu, výrobnej haly) vrátane súvisiacej infraštruk-
túry (parkovísk, ciest a inžinierských sietí), ktorých 
prevádzka je určená pre budúcu spoluprácu s Jagu-
ar Land Rover.

 	Právne poradenstvo pre medzinárodnú skupinu 
zameranú na technológie, špecializujúcu sa na ľah-
ké konštrukcie z lisovaného hliníka a vstrekovanie 
plastov. Klient vstúpil do zmluvného vzťahu podľa 
Anglického práva a práva Sharia (Master Murabaha 
Agreement) so spoločnosťou QInvest, jednou z ve-
dúcich Katarských bánk v oblasti investícií, v posta-
vení veriteľa poskytujúceho klientovi pôžičku v ob-
jeme 41 miliónov eur.

 	Poskytovali sme právne poradenstvo pre spoloč-
nosť Slovenská sporiteľňa, a. s. a neskôr aj pre 
Erste Group Bank AG, ktorá prevzala financovanie 
od Slovenskej sporiteľne, a. s. ako veriteľ vo veci 
refinancovania pôžičky v súvislosti s akvizíciou ob-
chodných centier OBI, lídra v oblasti siete obcho-
dov s výrobkami pre dom a záhradu na Slovensku.

 	Právne poradenstvo pre klienta vo veci akvizície 
spoločnosti Pioneer Investments od UniCedit 
S.p. A. v objeme 3,545 miliardy eur pri "all-cash" 
transakcii bez potreby financovania.
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