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SLOVO NA ÚVOD

Vážení čitatelia,

Spoločnosť EPRAVO.CZ vydáva už ďalšiu publikáciu Ročenky významných advokátskych kancelárií 
Slovenskej republiky, a to pre rok 2019. Cieľom tejto publikácie je priniesť predovšetkým zadávateľom 
právnych služieb v SR prehľad o právnom trhu ako celku a o jednotlivých právnických firmách.

EPRAVO.CZ je popredným českým a slovenským vydavateľstvom zameraným na právnické profesie, 
manažment a podnikateľov. Za takmer dvadsať rokov svojho pôsobenia si spoločnosť EPRAVO.CZ vy-
budovala silné meno medzi právnickými komorami, advokátskymi kanceláriami aj právnikmi. Okrem 
odborných článkov a rozhovorov, ktoré slúžia ako dôveryhodný zdroj informácií z právnickej oblasti, 
obsahuje internetový denník www.epravo.cz a www.epravo.sk aj prehľadnú Zbierku zákonov a súd-
nych rozhodnutí. EPRAVO.CZ okrem iných titulov vydáva aj tlačený časopis EPRAVO.CZ Magazine 
a spolupracuje na viacerých významných mediálnych a vzdelávacích projektoch. Aktuálne sa zameria-
va na oblasť online právnického vzdelávania určeného právnikom profesionálom i tým, ktorí s právom 
denne pracujú a potrebujú mať aktuálny prehľad.
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+421 2 32 609 451, off ice@semancin.sk, www.semancin.sk
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Transforming the practice 
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Najväčšia česko-slovenská
advokátska kancelária s medzinárodným dosahom

Absolútny víťaz súťaže Právnická fi rma roka ČR

Právnická fi rma roka
v Českej republike

(2011–2012, 2014–2019)

Najúspešnejšia kancelária
na Slovensku a v Čechách

podľa počtu nominácií a titulov
doterajších ročníkov súťaže

1. miesto TOP Zamestnávatelia
v kategórii Advokátska kancelária

v Českej republike
(2015–2019)

Právnická fi rma roka
v oblasti fúzií a akvizícií
v Slovenskej republike

(2013–2018)
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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 spokojných 
klientov

www.legate.sk
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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
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Bratislava | Amsterdam | Brusel | Budapešť | Frankfurt | Madrid | Paríž | Praha | Viedeň | Varšava
www.mph-advocates.com, www.actlegal.com
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a insolvencia
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Malata, Pružinský, Hegedüš 
& Partners s.�r.�o. je advokátska 
kancelária s viac ako 15 ročnými 
skúsenosťami na trhu.

Poskytujeme právne poradenstvo klientom 
pôsobiacim v kľúčových odvetviach ako je IT, 
bankovníctvo, FinTech, leasing a poisťovníct-
vo, telekomunikácie, energetika, automobi-
lový priemysel a výrobný sektor, zdravotníct-
vo a nehnuteľnosti.
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Laurinská 3, Bratislava
offi  ce@mstpartners.sk
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Y O U R  M A N D A T E      

O U R  S T R A T E G Y      

C O M M O N  T R I U M P H

VSTÚPTE DO LABYRINTU ZÁKONOV 
V SPRIEVODE PROFESIONÁLOV

MUNDIEROVÁ, SKOVAJSA, TIMCSÁK

Náš 17-členný tím poskytoval v roku 2018 garancie právnej ochrany v projektoch a súdnych sporoch našich klientov 
v kumulatívnej hodnote prevyšujúcej 880 mil. eur. Dôverujú nám úspešní, pripojte sa k nim. Poskytujeme riešenia 
založené na skúsenostiach a stratégii. 



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.
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Česká republika         Slovensko         Ukrajina         Bulharsko
Rusko      Poľsko       Rumunsko        Bielorusko        Maďarsko

Od roku 2000Stredná a 
východná Európa

150 právnikov 
a poradcov

9 pobočiek

Jedna fi rma

2000+ 
klientov

200 svetových lídrov

TerraLex, ILN,
Globaladvocaten

100% vlastnené 
pobočky

CEE

www.peterkapartners.com
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www.v4legal.sk

Právne služby bez hraníc ...

BRATISLAVA | ŽILINA | OSTRAVA | PRAHA | KRAKÓW | BUDAPEST

advokátska kancelária  |   law firm

Strácate sa 
vo vesmíre 
právnych noriem?

Pomôžeme Vám 
nájsť správnu cestu 
k dosiahnutiu 
Vášho cieľa.

+ULTRA Legal, s.r.o. 
advokátní kancelář
Praha  |  Brno  |   Bratislava
www.plusultra.legal



Keby to bolo ľahké,
tak to robí každý.

+421 2 206 644 59
office@vividlegal.sk

Bratislava Business Center V.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
Slovenská republika

www.vividlegal.sk
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A

Advokátska	kancelária	 
FARDOUS PARTNERS s.r.o.

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS 
s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2013, 
pričom vznikla transformáciou advokátskej 
kancelárie jej zakladajúcej spoločníčky a ko-
nateľky JUDr. Renáty Fardousovej, ktorá vyko-
náva činnosť advokáta s bohatými skúsenos-
ťami už od roku 1994. Advokátska kancelária 
FARDOUS PARTNERS s.r.o. sa špecializuje naj-
mä v oblasti insolvenčného práva, sporovej 
a nesporovej agendy v rámci súkromného prá-
va, práva duševného vlastníctva a v posled-
nom období zastrešuje viaceré developerské 
projekty v Bratislavskom kraji menšieho vý-
znamu a stala sa súčasťou tímu v developer-
skom projekte s celkovou investíciou 44 mil. 
eur vo Východnej Európe.

Bohaté skúsenosti Advokátskej kancelárie FAR-
DOUS PARTNERS s.r.o. v oblasti insolvenčného 
práva oceňujú aj viaceré významné subjekty súk-
romného práva, s ktorými spolupracujeme a po-
skytujeme právne poradenstvo v insolvenčných 
konaniach, v ktorých vystupujú v postavení verite-
ľov. V rámci vlastných štruktúr spoločnosti využíva 
Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. 
služby profesionálnych audítorov, znalcov, kon-
kurzných a reštrukturalizačných správcov.

V poslednom období poskytovala Advokátska 
kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. komplexné 
insolvenčné poradenstvo vo významnejších tran-
zakciách, a to v konkurznom konaní spoločnosti 

v Lučenci, ktorá sa zaoberá likvidáciou plastového 
odpadu jedinečnou technológiou a administro-
vala konkurzné konanie spoločnosti podnikajúcej 
v oblasti výroby odliatkov určených pre podvoz-
ky nákladných železničných vagónov. Rozsiahle 
komplexné právne poradenstvo a zastupovanie 
správcu konkurznej podstaty poskytuje v prípade 
konkurzného konania najvýznamnejšej spoloč-
nosti v rámci Európy, ktorá sa zaoberala výrobou 
poťahov na matrace s odberateľmi tovaru v USA, 
Čine či Turecku. Celkový objem tranzakcií v oblasti 
insolvenčného práva vrátane zastupovania klien-
tov predstavoval v roku 2018 viac ako 200 mil. eur.

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. 
vykonáva právne poradenstvo a poskytuje právne 
zastúpenie v niekoľko stovkách sporov v oblasti 
občianskeho, obchodného a insolvenčného práva 
ako aj pri riešení mimosúdnych sporov s vysokou 
úspešnosťou.

V neposlednom rade je predmetom našej agendy 
právo duševného vlastníctva zamerané najmä na 
komplexné riešenie licenčných práv hudobných 
umelcov pôsobiacich v Českej republike a na Slo-
vensku, ako aj správne právo týkajúce sa najmä 
výstavby rýchlostných komunikácii, ciest a diaľnic.

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti FARDOUS 
PARTNERS správcovská, k.s. vykonáva aj funkciu 
konkurzného a reštrukturalizačného správcu s kan-

A
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celáriami v Bratislavskom, Trnavskom, Banskobys-
trickom, a Košickom kraji. Správcovská kancelária 
v súčasnosti administruje približne 140 konkurz-
ných a reštrukturalizačných konaní.

 

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o.
Hlavná	6
927	01	Šaľa
Tel.:	 +421	905	707	782

Pobočka:
Nám.	SNP	14
811	06	Bratislava
Tel.:	 +421	902	707	782

e-mail:	 office@fardouspartners.com
www.fardouspartners.com
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Advokátska	kancelária	 
Ficek & Ficeková

Odbornosť, profesionalita a vysoká spoľahlivosť 
sú základnými piliermi našej kancelárie. 

Bez dôkladnej prípravy a vysokého nasadenia nie je 
možné poskytovať právne služby tak, aby mal klient 
dôveru vo svojho advokáta. 

Poskytujeme právne služby najmä v civilných a ma-
jetkových sporoch, rodinnom práve ale aj trestnom 
práve.

 

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Žilinská	14
811	05	Bratislava
Tel.:		 +421	2	38	10	47	50
e-mail:		 advokat@ficek.sk
www.ficek.sk
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Advokátska	kancelária	MCL,	s.r.o. 

Advokátska kancelária MCL, s.r.o. je mladá a dy-
namická kancelária, ktorá poskytuje na trhu uni-
kátnu kombináciu právno-daňových služieb pre 
domácich aj zahraničných klientov. Kanceláriu 
založil tím právnikov s bohatými skúsenosťami 
z popredných medzinárodných advokátskych 
kancelárií s jasným zámerom – dosahovať prvo-
triednu úroveň ponúkaných služieb a tým pri-
spievať k úspechu významných projektov a tran-
sakcií našich klientov.

Našou prioritou je hájiť záujmy klienta pri zachovaní 
profesionality, maximálnej diskrétnosti a vysokej od-
bornej úrovne. Keďže si uvedomujeme, že pri súčas-
nej dynamike doby je čas až príliš veľkým luxusom, 
snažíme sa ho našim klientom ušetriť – počas analý-
zy právneho alebo daňového problému poskytujeme 
klientom profesionálnu, rýchlu a kvalitnú radu.

ZÁKLADNÉ HODNOTY
Počas pôsobenia našej kancelárie sme nazbierali 
bohaté skúseností, na základe ktorých sme zistili, že 
pre klientov sú okrem kvalitnej rady dôležité aj hod-
noty ako diskrétnosť, bezpečnosť ich údajov a ma-
nažment ich právneho života. Preto sú zamestnanci 
našej kancelárie viazaní mlčanlivosťou pod hrozbou 
vážnych sankcií a sú povinní s odbornou starostlivos-
ťou chrániť údaje klienta. Navyše, naša kancelária si 
uvedomuje, že klienti nechcú byť zbytočne zaťažo-
vaní problémami, na ktoré nemajú dosah a vieme 
ich od nich odbremeniť tak, aby klient dostal len pre 

neho dôležitú konečnú informáciu, riešenie problé-
mu. Samozrejmosťou je vypracúvanie stanovísk na 
zadané právne otázky a návrh najvhodnejšieho po-
stupu pre klienta.

SPOLUPRÁCA S ODBORNÍKMI
Naša kancelária spolupracuje s odborníkmi z rôz-
nych oblastí a tým posilňuje vysokú odbornú úroveň 
svojich služieb. Spolupracujeme dlhodobo najmä 
s notárskymi a exekútorskými úradmi, prekladateľmi 
a tlmočníkmi, daňovými poradcami a účtovníkmi, 
realitnými kanceláriami a ďalšími odborníkmi. Vý-
sledkom spolupráce je odbremenenie klientov od 
nadmerných starostí, šetrenie času pre ich iné akti-
vity a zníženie nákladov, keďže s našimi partnermi 
dokážeme zabezpečiť komplexné služby, podľa ich 
potrieb a požiadaviek. Rovnako spolupracujeme aj 
s nemalým počtom advokátskych kancelárií situova-
ných mimo územia Slovenskej republiky. Maximálna 
spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opä-
tovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás 
tím najlepším ohodnotením.

MEDZINÁRODNÝ ROZMER
Vzhľadom na požiadavku našich klientov pomáhať 
im aj pri medzinárodných projektoch a s cieľom po-
skytovať klientom komplexné právne služby aj pre 
zahraničných klientov je náš právny tím kvalitne 
jazykovo vybavený. Zamestnanci našej kancelárie 
komunikujú plynule okrem slovenského aj v anglic-
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kom, nemeckom a ruskom jazyku. Nie je však pre 
nás problém riešiť právne otázky aj v iných jazykoch, 
s účasťou nami overených a spoľahlivých tlmočníkov 
a prekladateľov.

VYBRANÉ PROJEKTY
 	komplexné transakčné a daňovo právne poraden-

stvo skupine Euro MAX pri predaji polyfunkčného 
objektu „City-Arena“ v Trnave

 	komplexné právne poradenstvo spoločnosti AMW 
Development pri developmente projektu „STEIN 2“ 
v Bratislave a následná asistencia pri predaji tohto 
projektu, vrátane daňového nastavenia transakcie

 	poradenstvo pri cezhraničnej fúzii významných in-
vestičných skupín MiddleCap a Mayfair Assets

 	analýza vytvorenia jednotného centrálneho depo-
zitára cenných papierov v Slovenskej republike

 	komplexné daňovo-právne poradenstvo pri vstupe 
strategického investora do technologickej skupiny 
CEIT

 	komplexná asistencia poprednej energetickej 
skupine pri nadobudnutí podielov vo viacerých 
strategických teplárenských a distribučných 
spoločnostiach

 

Advokátska kancelária MCL, s.r.o.
Mostová 2
811	02	Bratislava
Tel.:		 +421	2	43	63	81	54
e-mail:		 akmcl@kmcl.sk
www.akmcl.sk



Významné advokátske kancelárie | 2019 | 43

A

Advokátska	kancelária	Paul	Q,	s.	r.	o. 

Paul Q pôsobí na Slovensku 27 rokov a patrí k sta-
bilným lídrom na trhu. Poznáme lokálne prostredie 
a využívame skúsenosti získané v medzinárodných 
transakciách. To nám umožňuje flexibilne, a zároveň 
citlivo reagovať na potreby každého z našich klien-
tov, poskytnúť im maximálnu pozornosť, vysokú pro-
fesionalitu a osobitný prístup pri riešení naliehavých 
záležitostí. S dvadsiatimi vysoko kvalifikovanými 
právnikmi v našej kancelárii v Bratislave sme schop-
ní realizovať komplexné nadnárodné a lokálne pro-
jekty, ako aj vyriešiť tie najzložitejšie prípady.

Výnimočnosť Paul Q spočíva predovšetkým v kvalit-
nom a stabilnom tíme právnikov, ktorí vo vysokom 
štandarde pokrývajú potreby našich klientov, najmä 
v súvislosti s podnikaním. Naše služby pokrývajú 
všetky základné oblasti práva, do ktorých zasahuje 
pôsobenie verejných a súkromných subjektov, a to:

 	obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície
 	bankovníctvo a financie
 	nehnuteľnosti a stavebníctvo
 	médiá a zábava
 	pracovné právo
 	duševné vlastníctvo
 	hospodárska súťaž
 	verejné obstarávanie
 	konkurz a reštrukturalizácie
 	projekty, energetika a infraštruktúra
 	sporová agenda
 	obchodné právo a zmluvy
 	GDPR

Náš expertný tím je všeobecne známy poskytovaním 
kvalitného biznis poradenstva lokálnym i medzi-
národným klientom, ako aj novým firmám na trhu. 
Právne služby poskytujeme klientom zo širokej škály 
odvetví, ako napr. strojárstvo, automobilový, poľno-
hospodársky, potravinársky, farmaceutický priemy-
sel, či oblasť médií, IT a nehnuteľností.

Tím právnikov Paul Q je vedený piatimi partnermi: 
vedúcim partnerom Pavlom Blahušiakom a partner-
mi Borisom Brhlovičom, Jiřím Budinským, Tomášom  
Kamencom a Eduardom Winklerom. Partneri pôso-
bia v Paul Q každý viac ako 15 rokov a sú rešpekto-
vanými odborníkmi v rôznych oblastiach práva, me-
dzi ktoré patrí sporová agenda, právo obchodných 
spoločností, právo duševného vlastníctva či zmluvné 
právo. Tím je ďalej tvorený skúsenými senior a junior 
právnikmi, vrátane podpory finančného a adminis-
tratívneho oddelenia.

Vedúci partner Paul Q, Pavol Blahušiak, je prestížnou 
rankingovou agentúrou Chambers and Partners, ako 
aj Legal500, opakovane hodnotený ako odporúčaný 
právnik. Ďalšími vysoko hodnotenými advokátmi 
vo vybraných oblastiach práva sú tiež partneri Boris 
Brhlovič, Tomáš Kamenec či Eduard Winkler.

Náš tím poskytuje klientom komplexné právne po-
radenstvo od každodennej právnej podpory, až po 
asistenciu s významnými transakciami v oblasti fúzií 
a akvizícií, či pomoc s reštrukturalizáciou podnikov. 
V rámci sporovej agendy patrí Paul Q medzi najzná-
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mejšie právnické firmy na Slovensku, so skúsenosťa-
mi s účasťou na sporoch pred všeobecnými súdmi, 
Ústavným súdom Slovenskej republiky, Súdnym dvo-
rom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské 
práva. Naše profesionálne skúsenosti v oblasti súd-
nych sporov odporúčajú taktiež Chambers and Part-
ners a Legal 500, ktorí Paul Q označujú za „špičkovú 
firmu“ so skvelou povesťou medzi klientmi pôsobia-
cimi v sektore médií, a to v sporoch na vnútroštátnej, 
ako aj európskej úrovni. Partner Paul Q, Tomáš Kame-
nec, je pravidelne odporúčaný v tejto oblasti ako po-
predný právnik, a za svoju prácu v súdnych sporoch 
je považovaný za jedného z najskúsenejších advoká-
tov na Slovensku.

Naša kvalita je dlhodobo potvrdzovaná vynikajúcimi 
hodnoteniami najvýznamnejších medzinárodných 
ratingových spoločností ako je Chambers and Part-
ners, Legal 500, IFLR 1000 či IP Stars. Nižšie uvádzame 
výber referencií o Paul Q z posledných rokov:

"Preukazujú bezkonkurenčnú oddanosť svojim klien-
tom a majú množstvo skúsených a pracovitých práv-
nikov, ktorí sú vždy ochotní zodpovedať akékoľvek 
otázky."

Chambers and Partners, 2019

„Skúsený tím v sporovej agende so zameraním na me-
diálne spory týkajúce sa slobody prejavu a urážky na 
cti. Pravidelne rieši prípady týkajúce sa nekalej súťaže, 
verejného obstarávania a otázok hospodárskej sú-
ťaže. Zastupuje tiež klientov v zmluvných a poistných 
sporoch."

Chambers and Partners, 2019

„Sme veľmi spokojní s celkovou úrovňou poskytova-
ných služieb. Právny tím preukázal, že má hlboké zna-
losti odvetvia, sú nám plne k dispozícii pri riešení rôz-
nych úloh, dokážu rýchlo reagovať a vždy poskytovať 
riešenia šité na mieru. Sme presvedčení, že vždy posky-
tujú vynikajúcu hodnotu za peniaze.“

Hodnotenie od klienta Paul Q pre oblasť Bankovníc-
tvo a financie, IFLR1000, 2019

„Tím Paul Q je známy ako flexibilný a precízny, a je 
známy svojimi odbornými znalosťami v mediálnom 
sektore. Poskytuje poradenstvo pre News and Media 

Holding v rámci sporov týkajúcich sa slobody prejavu, 
nárokov týkajúcich sa nekalej súťaže a porušovania 
autorských práv.“

Legal500, 2018

 

 

 

 

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

Advokátska kancelária RELEVANS je jednou 
z popredných advokátskych kancelárii v Slo-
venskej republike. Dynamickým a kontinu-
álnym rastom sme sa dostali v roku 2018 na 
pozíciu 2. najväčšej advokátskej kancelárie na 
Slovensku.

Sme tiež hrdí na to, že nám v hodnotení Právnickej 
firmy roka 2019 bola udelená hlavná cena a titul 
„Domáca advokátska kancelária“ a že sme už 4. rok 
po sebe obhájili víťazstvo v odbornej kategórii „Spo-
rová agenda“. Advokátska kancelária RELEVANS 
taktiež získala celkom výnimočný a excelentný ra-
ting v mnohých odborných kategóriách, ktoré sú 
hlavnými oblasťami jej zamerania. Okrem domá-
cich ocenení je kancelária vynikajúco hodnotená 
aj v medzinárodných rebríčkoch LEGAL 500 (pre 
oblasť: sporová agenda, fúzie a akvizície, korporát-
ne právo, nehnuteľnosti, bankovníctvo a financie) 
a Chambers Europe (pre oblasť: sporová agenda, 
nehnuteľnosti.)

Jej cieľom je poskytovať v každej oblasti svojho pô-
sobenia nadštandardné právne služby na najvyššej 
možnej odbornej úrovni a byť pre svojich klientov 
dlhodobo spoľahlivým partnerom. Kancelária preto 
dbá na prísny výber koncipientov a asociovaných 
advokátov a ich neustále vzdelávanie sa. Pri práci 
presadzuje dynamický business prístup, inovatívne 
riešenia, hlbokú angažovanosť v každej právnej zá-
ležitosti a efektívnu komunikáciu s klientom ako aj 
s protistranou.

OCENENIA
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HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA
 	súdne spory a arbitrážne konania
 	právo real estate
 	fúzie / akvizície (M&A)
 	bankovníctvo / cenné papiere / financovanie
 	právo obchodných spoločností
 	hospodárska súťaž
 	právo duševného vlastníctva

KLIENTI
Carlton Property, s.r.o., Slovenská záručná a roz-
vojová banka, a.s., Poštová banka, a.s., Poštová 
poisťovňa, a.s., J & T BANKA, a.s., ČEZ Slovensko, 
s.r.o., Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Železničná 
spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť 
Cargo Slovakia, a.s., RMS Mezzanine, a.s., J & T REAL  
ESTATE, a.s., EUROVEA, a.s., Rozhlas a televízia Slo-
venska, J & T FINANCE GROUP SE, Akzent BigBoard, 
a.s., Terno Slovensko, spotrebné družstvo a mnohé 
ďalšie.

VYBRANÉ REFERENČNÉ SPORY, TRANSAKCIE 
A PROJEKTY ZA ROK 2018
 	zastupovanie žalovaných v spore o určenie neplat-

nosti právnych úkonov v celkovej hodnote viac ako 
584 mil. eur

 	zastupovanie záujmov p. Grunda a p. Hrubého 
v tzv. Carlton kauze (spolu viac ako 30 súdnych, 
správnych a trestných konaní, z ktorých kumula-
tívna hodnota najvýznamnejších troch presahuje 
200 mil. eur) s cieľom zabrániť nelegálnemu pre-
vodu hotelového komplexu Carlton a vzniku škody

 	zastupovanie žalovaných štátnych firiem Železničná 
spoločnosť Cargo Slovakia a Železničná spoločnosť 
Slovensko, ktoré sú žalované na zaplatenie škody 
viac ako 90 mil. eur

 	zastupovanie žalobcu ČEZ Slovensko v spore o ná-
hradu škody viac ako 20 mil. eur spôsobenej poru-
šením povinnosti odobrať elektrickú energiu

 	zastupovanie žalobcu Železničná spoločnosť Cargo 
Slovakia v konaní o preskúmanie zákonnosti postu-
pu a rozhodnutia Protimonopolného úradu SR, kto-
rým bola uložená pokuta viac než 10 mil. eur

 	zastupovanie žalobcu proti Slovenskej republike 
v spore o náhradu škody viac ako 50 mil. eur z ti-
tulu zákazu výplaty zisku akcionárom súkromných 
zdravotných poisťovní (v tomto prípade skrachova-
nej Európskej zdravotnej poisťovne)

 	zastupovanie sťažovateľa v konaní pred Európ-
skym súdom pre ľudské práva pre porušenie práva 
na spravodlivé súdne konanie

 	zastupovanie slovenskej banky v spore o určenie 
pravosti pohľadávky vo výške viac ako 166 mil. eur

 	zastupovanie žalovaného v konaní o určenie ne-
platnosti právnych úkonov a o určenie vlastnícke-
ho práva k nehnuteľnostiam v hodnote viac ako 
50 mil. 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 v mnohých súdnych 
konaniach na strane žalobcu aj žalovaného

 	právne poradenstvo pri vytvorení spoločného pod-
niku akcionárov telekomunikačných operátorov 
Benestra a SWAN, čím vznikol 4. najväčší operátor 
v SR

 	právne poradenstvo kupujúcemu pri kúpe troch 
nákupných centier v Španielsku (cca 500 mil. eur)

 	právne poradenstvo kupujúcemu pri kúpe pozem-
ku na prestížnej adrese v centrálnej londýnskej 
štvrti South Bank od klientskeho fondu DV4 spo-
ločnosti Delancey za účelom realizácie projektu 
v hodnote viac ako 400 mil. libier

 	právne poradenstvo kupujúcemu pri nadobud-
nutí podielu na spoločnosti prevádzkujúcej ná-
kupno-obchodné centrum „City Aréna Trnava“ 
v Trnave

 	právne poradenstvo kupujúcim pri nadobudnutí 
podielu na spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť 
správcovskej spoločnosti spravujúcej alternatívne 
investičné fondy

 	právne poradenstvo kupujúcemu v súvislosti s na-
dobudnutím spoločnosti podnikajúcej v oblasti 
banskej činnosti

 	právne poradenstvo jednému z nadobúdateľov 
kontroly nad spoločným podnikom, tvoreným 
spoločnosťami SWAN, BENESTRA a tromi hol-
dingovými spoločnosťami pri oznámení kon-
centrácie Protimonopolnému úradu Slovenskej 
republiky

 	právne poradenstvo jedinému upisovateľovi v sú-
vislosti s emisiou dlhopisov a financovaním kúpnej 
ceny dlhopisov v objeme viac ako 230 mil. eur

 	právne poradenstvo dlžníkovi v súvislosti s refi-
nancovaním syndikátneho úveru poskytnutého 
dlžníkovi konzorciom bánk pod vedením Poštovej 
banky a.s. v hodnote viac ako 83 mil. eur
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 	právne poradenstvo dlžníkovi v súvislosti so syn-
dikátnym úverom poskytnutým konzorciom bánk 
pod vedením PPF banka a.s. v hodnote viac ako  
77 mil. eur

 	právne služby v súvislosti s prípravou a výstavbou 
projektu Eurovea II

 	právne služby v súvislosti s prípravou a výstavbou 
projektu celomestského centra CMC Petržalka/ lfa 
park na petržalskej strane Dunaja a súvisiacej 
infraštruktúry

 	právne služby v súvislosti s výstavbou a zazmluv-
ňovaním obchodného centra Eperia v Prešove 
a taktiež v súvislosti s výstavbou II. fázy projektu

 	právne služby pre projekty Zuckermandel, Fuxova, 
Zelené terasy Devín, Pribina, Ovocné sady Trnávka, 
Klingerka, Klingerka II, Panorama I, II, III, IV, Tower 
115, Karloveské rameno, projekty vo Westend busi-
ness parku a mnohé ďalšie.

PARTNERI KANCELÁRIE
Alexander Kadela je zakladajúcim 
a riadiacim partnerom kancelárie. 
Je uznávaným odborníkom v oblasti 
sporovej agendy a strategicky vedie 
najvýznamnejšie spory kancelárie.

Marián Masarik je zakladajúcim 
partnerom kancelárie. Špecializuje 
sa najmä na oblasť M & A transakcií, 
obchodného práva, finančného prá-
va, bankového práva a práva hospo-
dárskej súťaže.

Tomáš Bardelčík je partnerom kan-
celárie a je zodpovedný za riadenie 
tímu procesných právnikov. Od roku 
2019 sa Tomáš stal aj spoločníkom 
kancelárie.

Jana Borská je partnerkou kance-
lárie. Má bohaté skúsenosti predo-
všetkým v oblasti práva real estate, 
obchodného práva a transakčného 
poradenstva.

Lucia Baranová je partnerkou kan-
celárie, ktorá je zodpovedná najmä 
za oblasť PR, marketing, HR, internú 
komunikáciu a firemnú kultúru.

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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Advokátska	kancelária	 
SEMANČÍN	&	PARTNERS	s.r.o.

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS 
s.r.o. – slovenská rodinná kancelária s medziná-
rodnými skúsenosťami.

S ČÍM POMÁHAME

Bankovníctvo, financie, kapitálové trhy 
a poisťovníctvo

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo na 
vysokej odbornej úrovni, vychádzajúc z právne-
ho poriadku Slovenskej republiky, európskeho 
práva, slovenských a medzinárodných zvyklostí 
a štandardov rozličných organizácii ako napríklad 
LMA, ISDA, ISMA a podobne. Dôkazom našej kvali-
fikovanosti je aj to, že nás renomovaná publikácia 
Chambers Global a Chambers Europe pre rok 2018 
zaradila medzi vedúce advokátske kancelárie na 
Slovensku v oblasti bankovníctva a financií. Medzi 
našich klientov patrí väčšina významných bánk na 
Slovensku.

Medzi naše najvýznamnejšie transakcie v roku 2018 
patrí kompletné zastrešenie procesu získania licen-
cie NBS pre platobnú inštitúciu, využívajúcu inova-
tívnu formu platieb prostredníctvom mobilných 
zariadení s využitím biometrických údajov. Okrem 
toho sme zastupovali významného klienta pri roz-
delení spoločnosti a jeho financovaní. Taktiež sme 
poskytovali právne poradenstvo v súvislosti s vý-
konom záložného práva formou predaja hotela vo 
verejnej dražbe.

So spoločnosťou SEMANČÍN & PARTNERS pracujeme 
od začiatku vzniku našej spoločnosti, tzn. od roku 2017. 
Našu spoluprácu hodnotím ako veľmi úspešnú, na-
koľko sa nám podarilo aj vďaka ich profesionálnemu 
prístupu koncom roka 2018 získať povolenie od NBS na 
vykonávanie činnosti ako Platobná inštitúcia. Bol to 
beh na dlhu trať, ale spoločne sme to dali. V rámci tejto 
našej „krátkej“ spolupráce využívame plne profesiona-
litu všetkých ich odborníkov, hlavne v oblasti ochrany 
osobných údajov ale aj HR.

Ing. Ivan Kubaš, CEO, spol. K-PAY a.s.

Kombinácia profesionálneho a osobného prístupu, 
ako aj porozumenie potrebám klienta, predstavuje 
u Jozefa garanciu naplnenia očakávania jeho klienta.

Rastislav Václavík, Tatrabanka, a.s.

Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov
Jednou z ťažiskových oblastí našej praxe je posky-
tovanie poradenstva pri ochrane osobných údajov 
a ochrane súkromia fyzických osôb. Naše dlhodobé 
budovanie tejto špecializácie zahŕňa komplexné po-
radenstvo pre viac ako 300 klientov z rôznych odvet-
ví. V súčasnosti pomáhame našim klientom najmä 
pri implementácii nového všeobecného nariadenia 
o ochrane osobných údajov GDPR a zosúlaďovania 
ich činností a procesov s novou právnou úpravou, po-
skytujeme služby zodpovednej osoby a zastupujeme 
klientov pri kontrolách a konaniach Úradu na ochra-
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nu osobných údajov SR. Okrem toho zastupujeme aj 
fyzické osoby pri uplatňovaní si nárokov vyplývajú-
cich z porušenia ochrany ich súkromia.

Za významné poradenstvo v tejto oblasti považujeme 
za rok 2018 najmä prípravu kódexov správania pri 
ochrane osobných údajov pre cestovné kancelárie 
a cestovné agentúry a pre subjekty digitálneho trhu, 
pričom išlo o jedny z prvých kódexov podľa GDPR na 
Slovensku. Okrem toho sme zastupovali start-upovú 
platformu, ktorá používa novú technológiu rozpozná-
vania tváre. Pri implementácii GDPR sme pomáhali aj 
významnej poisťovni na Slovensku a verejnej inštitú-
cii z oblasti životného prostredia. V rámci ochrany sú-
kromia sme zastupovali aj fyzické osoby pri neopráv-
nenom používaní ich osobných údajov a zjednávaní 
nápravy.

Naši právnici taktiež pravidelne prednášajú na podu-
jatiach venovaných ochrane osobných údajov a vy-
jadrujú sa k tejto téme v médiách (RTVS, TA3,Trend). 
Sme súčasťou najväčšej medzinárodnej organizácie 
združujúcej profesionálov v oblasti ochrany osob-
ných údajov, The International Association of Privacy 
Professionals (IAPP). Problematike ochrany osob-

ných údajov je venovaná naša samostatná webová 
stránka www.gdpr-semancin.sk.

V mene všetkých členov Slovenskej asociácie cestovných 
kancelárií a cestovných agentúr ďakujem za profesio-
nálny prístup JUDr. Semančínovej a celému kolektívu 
AK za perfektnú prípravu Kódexu správania pre spracú-
vanie osobných údajov pre členov našej asociácie a za 
aktívnu súčinnosť pri súvisiacich konaniach. Oceňujeme 
najmä ochotu pri spolupráci, profesionalitu, ústretovosť 
a súčinnosť pri konaniach s ÚOOÚ.

Ing. Stanislav Macko, Prezident SACKA

Hospodárska súťaž
Na základe našej už tradičnej praxe sme silní aj v ob-
lasti hospodárskej súťaže. Máme bohaté skúsenosti 
vo všetkých smeroch súťažného práva, najmä pri 
vyšetrovaní možného zneužívania dominantného 
postavenia, pri vyšetrovaní kartelov, bid riggingu, ver-
tikálnych dohôd, pri inšpekciách ako aj koncentráci-
ách, a to ako podľa vnútroštátneho, tak aj európskeho 
súťažného práva. Naše dlhoročné skúsenosti v tejto 
sfére poskytujú našim klientom nezanedbateľnú vý-
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hodu pri právnom posúdení rôznych zmlúv alebo 
dohôd ako aj pri vypracovaní compliance programov. 
Zastrešili sme aj poradenstvo pre klienta pri predno-
tifikačných kontaktoch a pri oznámení koncentrácie, 
kde sme vypracovali kompletné oznámenie, vrátane 
definovania trhov, analýzy postavenia účastníkov na 
trhoch a možných dopadoch na súťaž.

„Únia hydinárov Slovenska hodnotí spoluprácu s Joze-
fom Semančínom pozitívne a odporúča ho na spolu-
prácu aj pre svojich členov a zástupcov.“

Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska.

Trestné právo
Trestnoprávna kvalifikácia určitého konania a ná-
sledné vyšetrovanie, obvinenie a obžalovanie je 
krajnou situáciou. Klient v takejto situácii potrebuje 
poznať svoje práva, potrebuje poradiť, v ktorých prí-
padoch je vhodná dohoda o vine a treste a v ktorých 
je potrebná obrana v rámci trestného konania. Máme 
skúsenosti so všetkými fázami trestného konania 
a skutkovými podstatami trestných činov, s ktorými 
sa na nás klienti, či už v predsúdnej fáze trestného 
konania ako i vo fáze konania pred súdom, obracajú. 
Poskytujeme potrebnú právnu pomoc i v otázkach 
súvisiacich s hospodárskou a majetkovou trestnou 
činnosťou ako aj v rámci trestnoprávnej zodpoved-
nosti právnických osôb.

Právo životného prostredia
Intenzívne sa venujeme problematike odpadového 
hospodárstva a ochrane životného prostredia. Po-
skytujeme poradenstvo v súvislosti s nakladaním 
s odpadom pre rôznych účastníkov trhu, pri zabez-
pečení environmentálnych povolení a licencií, pri 
príprave všeobecne záväzných nariadení obce v sú-
vislosti s nakladaním s odpadmi a príprave a revízii 
zmlúv týkajúcich sa zberu, spracovania a zhodnote-
nia odpadov.

V roku 2018 sme napríklad pomáhali organizácii 
zodpovednosti výrobcov získať autorizáciu na výkon 
činnosti a zastupovali sme ju v konaní pred Minister-
stvom životného prostredia SR.

„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 
moderných postupov. Klienti si potrebujú chrániť vý-
sledky svojej tvorivej činnosti, napríklad vo forme pa-
tentov, ochranných známok alebo úžitkových vzorov.

Stali sme sa súčasťou Slovenskej FinTech asociácie, 
kde sme okrem iného riešili kolektívnu ochrannú 
známku. Pripravili sme aj Kódex správania pre sektor 
digitálneho trhu, v ktorom sa nastavovali základné 
podmienky spracúvania osobných údajov na tomto 
trhu.

S právnickou kanceláriou SEMANČÍN & PARTNERS 
máme pozitívne skúsenosti. Stretli sme sa s profesio-
nálnym prístupom vzhľadom na vybranú spracovanú 
tematiku Kódex spracúvania osobných údajov v digi-
tálnom prostredí. Naviac, nás právna kancelária sa-
mostatne informuje o ďalších zmenách v rámci prob-
lematiky GDPR, čo veľmi oceňujeme nakoľko je to nad 
rámec nami dohodnutej spolupráce.

Daša Karpelová, executive director IAB Slovakia

Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície
Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých fázach 
života obchodných spoločností, od voľby právnej for-
my podnikania, založenia, až po ich fúziu, rozdelenie 
alebo zánik. Pri fúziách a akvizíciách vykonávame 
pre našich klientov najmä due diligence, štruktúro-
vanie transakcií, prípravu transakčnej dokumentácie 
ako aj poradenstvo v oblasti financovania transakcií, 
právne poradenstvo v oblasti kontroly koncentrácií 
a zastupovanie klientov v konaní o povolenie kon-
centrácie pred Protimonopolným úradom SR a pora-
denstvo v oblasti financovania transakcií. Venujeme 
sa aj registrácii spoločností v Registri partnerov ve-
rejného sektora, kde zastupujeme niekoľko desiatok 
spoločností.

Poskytovali sme poradenstvo v oblasti hotelierskych 
služieb v súvislosti s bezpečným rozdelením spoloč-
ností a hotelov, komplexne sme pripravili transakciu 
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od navrhnutia štruktúry až po jej realizáciu. V sú-
vislosti s prijatím nového zákona o zájazdoch sme 
poskytovali poradenstvo viacerým cestovným kan-
celáriám, a to pri zmene obchodných podmienok, 
interných procesov či predaja produktov.

Spory a arbitráž
Slovenské procesné právo prechádza rozsiahlou re-
formou. Mení sa postavenie strán sporu, spor bude 
viac v rukách strán a ich právnych zástupcov. Naša 
advokátska kancelária poskytuje právne poraden-
stvo v civilnom sporovom konaní, mimosporovom 
konaní a v rámci správneho súdnictva, ako i v roz-
hodcovských konaniach.

V rámci tejto agendy za najvýznamnejšie považujeme 
zastupovanie slovenskej banky v súdnom spore i pri 
mimosúdnom vyjednávaní, poradenstvo zbrojárskej 
spoločnosti v spore s Ministerstvom obrany Sloven-
skej republiky, zastupovanie organizácie zodpoved-
nosti výrobcov v spore s Ministerstvom životného 
prostredia SR ako aj pred súdom či zastupovanie izra-
elsko - ugandskej spoločnosti v spore so slovenským 
obchodníkom so špeciálnou technikou.

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 a dedenia. 
„Našim klientom sme oporou aj v ťažkých životných 
situáciách, kedy sa mení ich rodinný život alebo 
dochádza v rodine k smutným udalostiam,“ hovorí 
J. Semančín.

V roku 2018 sa nám podarilo spustiť aj samostatnú 
webovú stránku, ktorá sa týka poradenstva v oblasti 
rodinného práva www.rodinnepravo-semancin.sk.

Advokátska kancelária  
SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Vajnorská	100/A
831	04	Bratislava
Tel.:	 +421	2	32	60	94	51
e-mail:		 office@semancin.sk
www.semancin.sk
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Advokátska	kancelária	Strémy	s.	r.	o. 

Advokátska kancelária Strémy s. r. o. je mla-
dá, progresívna kancelária, ktorá už viac ako 
7 rokov pôsobí ako integrálna súčasť advokát-
skej obce. Založil ju v roku 2012 riadiaci partner 
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., ktorý toho času 
vykonával advokáciu samostatne. Kancelária 
si už v tom čase získala svoje miesto na trhu 
a dodnes ponúka svoje právne služby domácim 
i zahraničným klientom. V súčasnosti je jednou 
z mála kancelárií, ktoré sa na Slovensku špecia-
lizujú na oblasť trestného práva, pričom právne 
služby poskytuje nielen osobám, proti ktorým je 
vedené trestné konanie, ale aj osobám postihnu-
tým trestnou činnosťou – obetiam a poškodeným. 

Svoje skúsenosti aplikujeme aj v iných oblastiach 
práva, a to najmä v sporovej a nesporovej agende na 
poli súkromného práva. Od roku 2014 sa angažujeme 
aj v oblasti práva nehnuteľností, kde poskytujeme 
komplexné právne služby nielen jednotlivcom, ale 
aj korporáciám. Zavedením trestnej zodpovednosti 
právnických osôb v roku 2016 sa rozšírilo portfólio 
našich služieb v oblasti trestného práva o tvorbu per-
sonalizovaných compliance programov.

ADVOKÁT
Vedúcou osobnosťou kancelárie je prof. JUDr. Tomáš 
Strémy, PhD. (1981), ktorý sa špecializuje na trestné 
právo nielen ako advokát, ale aj vo vedeckej oblasti 
ako profesor na Právnickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave a Akadémii Policajného zboru SR, 

čo zaručuje vysoký štandard jeho praktických, ako aj 
teoretických znalostí. Prof. 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 svojej alma mater ako pe-
dagóg na Katedre trestného práva a kriminológie. 
V roku 2010 dostal čestné uznanie za dlhoročnú ak-
tívnu spoluprácu s Institutem pro kriminologii a so-
ciální prevenci v Prahe za významný prínos k rozvoju 
odboru kriminológie. Študijné a prednáškové pobyty 
absolvoval na Právnickej fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe (2011, 2016), Max Planck Institute vo Freibur-
gu (2014, 2015, 2017), Univerzite Scranton v Pensylvá-
nii v USA (2015), Univerzite v Salzburgu (2016) a Uni-
verzite Pontificia Comillas v Madride (2018) a iných 
významných inštitúciách.

V rokoch 2012‒2014 bol členom Komisie pre trest-
né právo hmotné na Ministerstve spravodlivosti SR, 
kde v súčasnosti pôsobí ako člen Komisie pre zefek-
tívnenie využívania alternatívnych trestov a elek-
tronického monitoringu v SR, je členom Komisie 
pre hromadné výberové konania na funkciu sudcov 
a členom Komisie pre výber európskeho prokurátora 
(2018‒2019). Pôsobí v pracovnej skupine pre trestné 
právo v Slovenskej advokátskej komore. Je riešiteľom 
a spoluriešiteľom grantových projektov (HORIZON 
2020, COST, APVV, VEGA), autorom, resp. spoluau-
torom viacerých monografií, učebníc, odborných 
článkov a aktívne sa zúčastňuje na vedeckých podu-
jatiach doma i v zahraničí. Svoje skúsenosti využil aj 
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pri legislatívnych prípravách zákona o trestnej zodpo-
vednosti právnických osôb na Ministerstve spravodli-
vosti SR, ku ktorému neskôr ako spoluautor napísal 
komentár vo vydavateľstve C.H. Beck.

Jeho profesionalitu, znalosť nášho právneho pros-
tredia, ako aj strategické myslenie a v neposlednom 
rade ľudský prístup oceňujú klienti z rôznych sfér spo-
ločenského života.

DISKRÉTNOSŤ
Doménou a výsadou našej advokátskej kancelárie sú 
najmä dlhoročné skúsenosti a prax v trestnom práve. 
Okrem ekonomickej trestnej činnosti, predovšetkým 
z oblasti corporate governance a daňovej trestnej 
činnosti sa venujeme obzvlášť závažným prípadom 
násilnej a drogovej kriminality. Prípady v tejto oblas-
ti vzbudzujú záujem médií, avšak väčšina prípadov 
zostáva skrytých pred širšou verejnosťou kvôli pova-
he citlivých informácií. Diskrétnosť je preto jednou 
z hlavných priorít našej kancelárie, pričom za našu 
prednosť považujeme nielen bezprostredný styk 
klienta s advokátom, ale aj záruku našej profesiona-
lity, 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 každoden-
nou prácou advokáta. Svoju špecializáciu v oblasti 
trestného práva prehlbujeme prostredníctvom pub-
likačných a iných akademických činnosti, napr. 
pravidelnou aktívnou účasťou na medzinárodných 
kongresoch, napr. World Congress of Criminology 
(Mexico City 2015, New Delhi 2016, Wales 2017, Mad-
rid 2018). Naším cieľom je zaujímať popredné miesta 
medzi odborníkmi na problematiku.

Poznáme slovenskú právnu platformu a snažíme sa 
rozpoznať špecifické záujmy a potreby našich klien-
tov. To nám umožňuje flexibilne reagovať nielen na 
požiadavky našich klientov, ale aj navrhovať pre nich 
inovatívne riešenia.

 

Advokátska kancelária Strémy s. r. o.
Šafárikovo	námestie	7
811	02	Bratislava
Tel.:	 +421	911	408	206
e-mail:	 stremy@stremy.sk
www.stremy.sk
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A

Allen	&	Overy	Bratislava,	s.r.o. 

Za najvýznamnejšiu v roku 2018 považujeme 
transakciu pre Slovenské elektrárne, a.s. (SE), 
ktorým sme pomáhali pri renegociácii a predĺ-
žení splatnosti celého úverového portfólia SE 
vo výške približne 2,9 mld. EUR. Väčšinu úve-
rového portfólia SE tvorí viacero bilaterálnych 
úverov s individuálnymi bankami alebo menšími 
klubmi bánk namiesto jedného alebo niekoľ-
kých veľkých syndikovaných úverov. Z pohľadu 
transakcie to znamenalo komunikovať, rokovať 
a koordinovať 25 bánk, vrátane významných 
slovenských, regionálnych a medzinárodných 
bánk, exportných agentúr a medzinárodných 
finančných inštitúcií. Na slovenskom bankovom 
trhu pravdepodobne išlo o transakciu roka a pre 
Slovenské elektrárne o najvýznamnejšiu finanč-
nú transakciu za posledných desať rokov.

V oblasti fúzií a akvizícií sme radili spoločnosti Ae-
gon, jednej z najväčších finančných skupín na svete 
v oblasti poisťovníctva, pri odpredaji jej poisťovacích 
aktivít a aktivít v oblasti dôchodkového sporenia 
v Českej republike a na Slovensku v hodnote 155 mi-
liónov EUR skupine NN.

Právne poradenstvo sme poskytli aj Západosloven-
skej energetike pri kúpe najväčšej paroplynovej 
elektrárne na Slovensku od firmy E.ON SE.

Za významný úspech považujeme účasť na PPP pro-
jekte výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. 
Nultý obchvat Bratislavy stavia konzorcium pod 

vedením španielskej spoločnosti Cintra, ktorému 
radíme ohľadom viacerých komplexných právnych 
otázok týkajúcich sa projektu.

Sporová agenda tvorí významnú časť našej praxe. 
Okrem mnohých nadnárodných spoločností zastu-
pujeme aj veľký priemyselný koncern vo viac ako 
dvadsať rokov trvajúcom súdnom spore, ktorého 
hodnota môže dosiahnuť až 50 miliónov dolárov. 
Koncom roka sme pre klienta zaznamenali výrazný 
úspech v podobe prvostupňového medzitýmneho 
rozsudku.

V oblasti úverového financovania sme aj tento rok 
radili našim kľúčovým klientom ako Všeobecná úve-
rová banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, 
UniCredit, Komerční Banka, Exportno-importná ban-
ka Slovenskej republiky, Prima banka, Poštová ban-
ka, ako aj ING a Citibank. Náš tím anglických právni-
kov sa zameriaval na významné lokálne a regionálne 
transakcie so zahraničným prvkom a klientov z Brati-
slavy a z regiónu CEE.

V oblasti kapitálových trhov a finančnej regulácie 
sme poskytli poradenstvo pri viacerých významných 
domácich aj zahraničných emisiách v hodnote viac 
než miliarda eur. Patrí medzi ne aktualizácia dlho-
pisového programu a úspešná eurobondová emisia 
v hodnote 315 miliónov EUR Západoslovenskej ener-
getiky, kde sme radili vedúcim manažérom Citibank 
a UniCredit. Slovenskej sporiteľni sme radili pri via-
cerých lokálnych dlhopisových mandátoch, no sme 
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hrdí najmä na prepracovanie dlhopisového progra-
mu v hodnote 5 miliárd EUR, ktorý prvýkrát umožňu-
je vydávanie nových krytých dlhopisov (podieľali sme 
sa aj na reforme právnej úpravy).

Sme aktívni aj v regulovaných sektoroch. Napríklad 
vo farmaceutickom sektore, v otázkach súťažného 
práva a v oblasti porušovania ochranných známok.

Náš tím tvoria špičkoví právnici, ohodnotení v reno-
movaných rebríčkoch. 

Martin Magál je managing partnerom kancelárie. Ve-
die lokálny tím korporátneho práva a na regionálnej 
úrovni pôsobí ako vedúci oddelenia sporovej agendy. 
Pôsobí ako advokát a rozhodca pri ICC, LCIA a VIAC. 

Renátus Kollár je partnerom kancelárie a vedie 
oddelenie bankovníctva a financií. Vo svojej praxi sa 
špecializuje na oblasť konkurzu a reštrukturalizácie. 

Juraj Gyárfáš sa venuje najmä sporovej agende 
a súťažnému právu. 

Lucia Raimanová je kvalifikovanou advokátkou pre 
právo Anglicka a Walesu s jedinečnými skúsenosťami 
s arbitrážami v oblasti medzinárodných obchodných 
a investičných zmlúv. Je tiež rozhodkyňou v arbitráž-
nych konaniach. 

Katarína Matulníková je uznávaná expertka na pra-
covné právo. Rieši krízové a senzitívne spory v top 
manažmente, ale aj štandardné zmluvy a vnútorné 
predpisy. 

Attila K. Csongrady má bohaté skúsenosti s po-
radenstvom anglického práva v oblasti bankovníc-
tva a financií. Primárne sa zameriava na regionálne 
transakcie a významné bankové inštitúcie v CEE a vo 
Viedni. 

Peter Redo ako anglicky kvalifikovaný právnik pracu-
je na širokej škále finančných transakcií. 

Peter Jedinák patrí medzi prominentných právnikov 
v oblasti kapitálových trhov a regulácie finančných 
trhov. 

Matúš Kudlák je jeden z našich najskúsenejších ad-
vokátov. Radí predovšetkým bankám pri akvizičných, 

realitných a projektových financovaniach na Sloven-
sku a v CEE. 

Zuzana Hečko je špecialistka na právo duševného 
vlastníctva a na otázky spojené s ochranou nových 
technológií a ochranou osobných údajov. 

Peter Šťastný je odborníkom na právne poradenstvo 
pre klientov pôsobiacich v regulovaných sektoroch, 
predovšetkým v energetike a v telekomunikáciách. 

Ivan Kisely sa venuje právu obchodných spoloč-
ností, predovšetkým akvizíciám, zlúčeniam, korpo-
rátnym transformáciám, ako aj pravidlám corporate 
governance. 

Tomáš Búry poskytuje poradenstvo pri komplexných 
M&A, Joint Venture a Venture Capital/Private Equity 
transakciách so zameraním na CEE a SEE. V roku 2015 
strávil šesť mesiacov v kancelárii Allen & Overy v Lon-
dýne, kde rozšíril svoje skúsenosti v oblasti medziná-
rodných fúzií a akvizícií.

 

 

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
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. Po takmer 14 rokoch existencie sa kan-
celária radí k popredným advokátskym kancelá-
riám na slovenskom trhu.

Poskytujeme služby právneho poradenstva pre 
oblasť práva Slovenskej republiky a práva EU.

Bartošík Šváby je zároveň aj súčasťou medziná-
rodnej siete advokátskych kancelárii Marcalliance, 
ktorá bola založená v roku 2014 a aktuálne je aliancia 
prítomná vo viac ako 17 krajinách.

Právne poradenstvo poskytujeme predovšetkým slo-
vensky, anglicky a francúzsky hovoriacim klientom 
v rôznych oblastiach obchodných transakcií, ako sú 
fúzie a akvizície (vrátane právnych auditov), transak-
cie s nehnuteľnosťami, zakladanie spoločných pod-
nikov ( joint-venture), v oblasti práva obchodných 
spoločností, v oblasti riešenia sporov ako aj všeobec-
ného zmluvného práva a obchodného práva. Kan-
celária poskytuje tiež právne služby v najrôznejších 
oblastiach práva Európskej únie.

Osobitné skúsenosti máme v oblasti súdnych spo-
rov v konaniach pred slovenskými súdmi a v oblasti 
vymáhania pohľadávok pre slovenských a zahranič-
ných klientov.

V oblasti transakcií s nehnuteľnosťami máme tak-
tiež rozsiahle skúsenosti. Naša kancelária asistuje ta-

kisto významným inštitucionálnym investorom, ktorý 
v Bratislave vlastnia obchodné resp. administratívne 
centrá, kde naša kancelária zabezpečuje všetky právne 
otázky spojené s administráciou týchto centier vrátane 
riešenia nájomných vzťahov a refinancovania centier.

Právnici kancelárie majú bohaté skúsenosti v oblasti 
korporátneho práva, konkrétne v oblasti fúzií a ak-
vizícii, najmä pokiaľ ide o tzv. „middle-market“ tran-
sakcie, väčšinou na strane kupujúceho.

V rámci práva obchodných spoločností máme roz-
siahle skúsenosti aj so zakladaním spoločných pod-
nikov (joint-ventures) a s negociáciou akcionár-
skych dohôd.

Významnú oblasť našej expertízy predstavuje aj pra-
covné právo, v rámci ktorej asistujeme viacerým 
významným skupinám pri tvorbe pracovnoprávnej 
agendy, vrátane tvorby mzdovej politiky.

 

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

B
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Bird	&	Bird	s.r.o.	advokátska	kancelária 

Bird & Bird je významná globálna advokátska 
kancelária. V súčasnej dobe má za sebou takmer 
30 rokov nepretržitého rastu a patrí medzi naj-
rýchlejšie rastúce právnické firmy na svete. 
Bird & Bird je vyhľadávaným globálnym partne-
rom pre spoločnosti, ktorých činnosť je ovplyv-
nená modernými technológiami v digitálnom 
svete. Medzinárodný tím skladajúci sa z viac ako 
1 200 právnikov v 29 kanceláriách po celom svete 
(Európa, Ázia, Austrália, Stredný východ a Ame-
rika) poskytuje poradenstvo spoločnostiam a or-
ganizáciám z viac ako 120 krajín sveta.

Ako jedna z prvých advokátskych kancelárií vo svete 
Bird & Bird zvolili stratégiu zamerania sa na špecifiká 
vybraných konkrétnych odvetví priemyslu. Vďaka tomu 
ponúka bezkonkurenčné odborné a praktické znalosti 
v širokom spektre odvetví a plne šíri právnu prax.

Za dobu svojej existencie si advokátska kancelária 
Bird & Bird na medzinárodnom poli vydobila reputáciu 
spoločnosti s vysoko kvalifikovanými tímami právnych 
expertov, ktorá sa opakovane umiestňuje na popredných 
priečkach v nezávislých medzinárodných hodnoteniach 
právnych firiem, predovšetkým v oblastiach duševného 
vlastníctva, farmaceutického práva, práva telekomuniká-
cií a informačných technológií a mnoho ďalších.

PRIAME ZASTÚPENIE
Aarhus, Abu Dhabi, Bratislava, Brusel, Budapešť, Ko-
daň, Dubaj, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hamburg, Hel-

sinky, Hong Kong, Londýn, Luxemburg, Lyon, Madrid, 
Miláno, Mníchov, Paríž, Peking, Praha, Rím, San Fran-
cisco, Šanghaj, Singapur, Štokholm, Sydney, Varšava.

Okrem priameho zastúpenia v 19 krajinách sveta 
Bird & Bird ponúka špeciálne pracovné skupiny sú-
streďujúce sa na Rusko, Japonsko, Indiu a úzke väzby 
s právnymi firmami v rade kľúčových jurisdikcií ako 
vo východnej Európe, tak v Afrike, na Strednom Vý-
chode, v Ázii a Amerike.

ČO STE O NÁS NEVEDELI
 	Takmer polovica spoločností uvedených v rebríčku 

"Fortune Top 100" sú našimi klientmi
 	Viac než polovica našich top 100 klientov s nami 

spolupracuje viac ako desať rokov
 	Medzi našich klientov sa radí viac ako 60% z "Top 

100 World’s most innovative companies" (podľa 
Forbes)

 	Mnoho z našich právnikov má aj iné ako právnické 
vzdelanie, preto lepšie rozumejú tomu, čo klient 
potrebuje, prečo a kedy

PRÁVNA PRAX
Arbitráže, právne spory / Bankovníctvo a financie  
/ Fúzie a akvizície / Medzinárodné financie / Obchod-
né právo / Ochrana osobných údajov / Outsourcing 
/ Pracovné právo / Právo duševného vlastníctva  
/ Právo EÚ a súťažné právo / Právo nehnuteľností  
/ Reštrukturalizácia a insolvencia / Verejné zákazky
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SLOVENSKÝ TÍM SA PRAVIDELNE UMIESTŇUJE 
V REBRÍČKOCH PRE PRÁVO DUŠEVNÉHO 
VLASTNÍCTVA

 	World Trademark Review: 2015–2019
 	Managing IP: 2011–2017
 	Chambers Europe – doporučený advokát

V ĎALŠÍCH KATEGÓRIÁCH
 	EMEA Legal 500–Commercial, Corporate/ M&A 

(2012–2018)

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA ZA ROK 2017–2018
 	Who’s Who Legal: 100
 	Top 20 Elite Firm in the World (Ranked 13th)
 	Top Firm in the World for IP–Patents
 	International Association of Outsourcing Professio-

nals: ocenenie "World’s Best Outsourcing Advisors 
2016 -2018"

 	World Trademark Review’s (WTR): Vedúca právna 
firma pre oblasť ochranných známok v 17 jurisdik-
ciách v Európe a regióne Asia–Pacifik

MANAGING IP
 	Firm of the Decade (2005–2015)

MPF AWARDS 2018
 	Best Corporate Culture
 	Best Programme for Leadership Development
 	Best Collaboration with External Specialists

NAŠI KLIENTI
Medzi klientov Bird & Bird sa radia popredné sloven-
ské i medzinárodné firmy z širokého spektra odvetví 
zahŕňajúcich letecký a automobilový priemysel, fi-
nančné služby, technológie a telekomunikácie, mé-
diá a šport, energetiku, farmaceutický a potravinár-
sky priemysel. Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária

Apollo	Business	Center	II
Prievozská	4	
821	09	Bratislava
Tel.:		 +421	2	32	33	28	00
e-mail:	 	bratislava@twobirds.com
www.twobirds.com
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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 nezávislé 
združenie advokátov. Právne služby poskytuje svo-
jim klientom jednak pri komplexných systémových 
právnych riešeniach dlhodobejšieho charakteru, ako 
aj pri zastupovaní klientov v konaniach pred súdmi, 
orgánmi štátnej správy a pred slovenskými a medzi-
národnými arbitrážami a rozhodcovskými súdmi.

Ako univerzálna advokátska kancelária poskytu-
je Böhm & Partners právne služby svojim klientom 
de facto vo všetkých základných oblastiach práva, 
najmä:

 	Bankovníctvo, cenné papiere a financie

 	Dane
 	Duševné vlastníctvo a jeho ochrana
 	Energetika a banské právo
 	Fúzie a akvizície
 	Informačné technológie & Telekomunikácie
 	Konkurzy a reštrukturalizácia
 	Obchodné spoločnosti & Corporate law
 	Obchodné a zmluvné právo
 	Ochrana osobnosti a právo v mediálnej oblasti
 	Nehnuteľnosti & Development
 	Poisťovníctvo a dôchodkové správcovské 

spoločnosti
 	Pracovnoprávne vzťahy
 	Protimonopolné právo a hospodárska súťaž
 	Súdne spory a arbitrážne konania, vrátane medzi-

národných arbitráží
 	Športové právo
 	Trestné právo a obhajoba v trestnom konaní
 	Verejné obstarávanie
 	Zdravotnícke právo & Farmácia

Böhm & Partners už tradične nezverejňuje okruh svo-
jich klientov (ktorých nikdy nerozdelovala na význam-
ných a tých druhých), ani nepopisuje transakcie, 
ktoré pre svojich klientov riešila či právne zabezpečo-
vala. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je všeobecne 
známa informácia, podľa ktorej v rokoch 2003–2005 
zastupovala advokátska kancelária Böhm & Partners 
úspešne Slovenskú republiku pred Medzinárodnou 
arbitrážou v Paríži v spore o 1.900.000.000 EUR, čo bol 
v tej dobe, a dodnes zrejme zostal, objemom najväč-
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ší arbitrážny spor na Slovensku (ročenka z roku 2007 
zverejnená na www.americanlawyer.com).

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 
neziskovým organizáciám pôsobiacim v treťom sek-
tore alebo na poli sociálnych služieb, školstva a cha-
rity. V posledných rokoch dosahuje poskytovanie pro 
bono právnych služieb zo strany Böhm & Partners až 
25 % celkového objemu nimi poskytovaných služieb, 
čím sa v tomto smere radia jednoznačne k absolút-
nej špičke na Slovensku. Motívom pre poskytovanie 
právnych služieb pro bono v tak významnom rozsahu 
je jednak dlhoročná história advokátskej kancelá-
rie Böhm & Partners, ako aj sociálna zodpovednosť 
a sociálne cítenie voči subjektom, ktorých práva 
v enormnom rozsahu legislatívnych úprav či časti ne-
vyspytateľnej judikatúry začínajú byť bez pomoci skú-
sených a erudovaných právnikov ohrozené, stratené 
či pošliapavané.

Advokáti kancelárie Böhm & Partners sú dlhoročnými 
členmi International Bar Association v Londýne a sú, 
resp. boli členmi disciplinárnych senátov ako na Slo-
vensku tak aj v medzinárodných inštitúciách.

 

Böhm & Partners
Jesenského	2
811	02	Bratislava
Tel.:		 +421	2	54	41	74	24
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 ambicióz-
nych advokátov, advokátskych koncipientov 
a právnikov poskytuje komplexné právne služby 
na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov. Pri-
márne sa sústreďujeme najmä na oblasť insol-
venčného práva - v oblasti konkurzov a reštruk-
turalizácií obchodných spoločností poskytujeme 
právne poradenstvo vo veľkých (hodnotou ak-
tív/angažovanosťou veriteľov) a náročných in-
solvenčných konaniach významných dlžníkov. 

Pre klientov (veriteľov, alebo dlžníkov) poskytujeme 
rovnako aj komplexné právne poradenstvo pri riešení 
úpadku alebo hroziaceho úpadku. Naša advokátska 
kancelária tiež poskytuje celkové právne služby a po-
radenstvo pre rôzne obchodné spoločnosti, pred-
metom ktorých je najmä právne poradenstvo v ob-
chodno-právnych veciach, týkajúce sa fungovania 
samotných obchodných spoločností ako aj vzťahov 
medzi klientom a jeho obchodnými partnermi. V prí-
pade existencie a potreby riešenia sporov klientov ich 
zastupujeme pred súdmi, ako aj inými orgánmi verej-
nej správy. 

Bohaté skúsenosti máme aj s internými záležitosťa-
mi, ktoré sa týkajú pracovno- právnej problematiky. 
Jedným z predmetov našej činností, ktorými sa za-
oberáme je vymáhanie pohľadávok. Úspešnosť vy-
plýva z praktických skúseností v spojení s poznaním 
právnej problematiky. V súčasnosti sa v portfóliu 

nami spravovaných pohľadávok nachádzajú aktívne 
pohľadávky v hodnote približne 10 mil. EUR. 

Obdobne poskytujeme právne poradenstvo klientom 
a investorom pri záchrane ich rizikových aktív v regió-
ne strednej Európy. Praktické skúsenosti v oblasti in-
solvenčného práva sú mnohokrát kľúčové v spletitos-
ti konkurzných či reštrukturalizačných konaní ako aj 
v orientácii v množstve záujmov oprávnených subjek-
tov. V tejto súvislosti poskytujeme klientom odborné 
poradenstvo v oblastiach bankového financovania, 
štruktúrovaného financovania, korporátnej reštruk-
turalizácie, 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 do-
kumentácie, zahŕňajú aj oblasť súťažnéhopráva. 

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 obchod-
ných a občianskoprávnych záležitostiach. 

V súvislosti s účinnosťou zákona o registri partnerov 
verejného sektora (RPVS) doplnila naša kancelária 
do svojho portfólia služieb aj právne poradenstvo 
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ohľadom povinnosti registrácie do RPVS a komplex-
né právne služby spojené s registráciou spoločnos-
ti. V poslednej dobe sa do popredia dostáva téma 
ochrany osobných údajov, najmä v súvislosti s novým 
nariadením EU – GENERAL DATA PROTECTION REGU-
LATION (GDPR). Naši skúsení partneri sú kedykoľvek 
pripravení pomôcť v aplikovaní nových ustanovení 
a bezpečnostných štandardov. 

Pre zvýraznenie našich skúseností v oblasti insol-
vencie nám naša advokátska kancelária v súťaži 
Právnická firma roka 2015 vyhlásenej týždenníkom 
TREND v spolupráci s EPRAVO.SK zabezpečila abso-
lútne víťazstvo v kategórii Reštrukturalizácia a insol-
vencia. V roku 2016 a 2017 sme v rovnakej kategórii 
získali ocenenie “Veľmi odporúčaná právnická firma 
roka“. Garanciou kvality našej práce je aj členstvo 
vo viacerých medzinárodných profesijných organi-
záciách a jej výsledkom sú ocenenia v rebríčkoch 
na medzinárodnej úrovni (The Slovak Specta-
tor, The Legal 500, IFLR1000, ISA, INSOL EUROPE, 
CHAMBER & PARTNERS).

 

BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
Horná	23	
974	01	Banská	Bystrica
Tel.:	 +421	484	143	534	
e-mail:	 office.bb@bolospartners.sk
www.bolosbb.sk
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BRICHTA & PARTNERS 

Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS 
bola založená zakladajúcim partnerom JUDr. Jú-
liusom Brichtom v roku 1990.

V kancelárii v súčasnosti pôsobí šestnásť právnikov 
a ostatný podporný personál pozostávajúci z admi-
nistratívnych zamestnancov/asistentov, externých 
technických konzultantov pre oblasť priemyselných 
práv a právnych konzultantov pre oblasť konkurzov 
a európskeho práva.

BRICHTA & PARTNERS je nezávislou slovenskou ad-
vokátskou kanceláriou, úzko spolupracujúcou s via-
cerými poprednými globálne pôsobiacimi kancelá-
riami, ktoré na Slovensku nie sú priamo činné, ako aj 
početnými veľmi rešpektovanými butikovými kance-
láriami v segmente práv duševného vlastníctva.

Našimi klientmi v oblasti občianskeho a obchodné-
ho práva sú najmä slovenské malé a stredné podni-
ky rôzneho zamerania – medzi našich klientov patrí 
popredná platobná inštitúcia, poskytovateľ spotrebi-
teľských úverov, leasingová spoločnosť, ale aj známa 
slovenská reklamná agentúra s medzinárodným pô-
sobením, viacero slovenských technologických a vý-
robných spoločností, ale aj eCommerce spoločnosť 
pôsobiaca v celom CEE regióne. Právne služby posky-
tujeme aj pre fyzické osoby, cirkevné a dobročinné in-
štitúcie, 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.

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 (due 
diligence). V oblasti korporátneho práva riešime naj-
mä zakladanie a zmeny v spoločnostiach, úpravu 
majetkových pomerov v spoločnostiach, usporiada-
nie zmluvných vzťahov medzi orgánmi spoločností, 
poradenstvo pri vstupoch investičných fondov do 
spoločností z oblasti Venture capital a Private Equity, 
vrátane vyjednávania podmienok o vstupe investo-
ra na strane investičného fondu alebo zakladateľov 
spoločnosti.

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 zastupujeme 
tiež v sporoch vyplývajúcich z ochrany pred nekalou 
súťažou, porušovania autorských práv a iných práv 
duševného vlastníctva a to aj pred súdmi v iných 
členských štátoch EU.

Kancelária získala bohaté skúsenosti pri zastupovaní 
v konaniach týkajúcich sa reštitúcií veľkých pozem-
kových portfólií a tiež v súvislosti s developerskými 
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a stavebnými projektami, kde klientom poskytujeme 
poradenstvo v súvislosti so stavebnými konaniami, 
vrátane integrovaných povolení prevádzky, ako aj pri 
riešení nadväzujúcich zmluvných vzťahov od financo-
vania, cez výstavbu až po predaj.

Naša kancelária zastupuje viac ako 300 vlastníkov ne-
hnuteľností s regulovaným nájomným v sedemnás-
tich konaniach pred Európskym súdom pre ľudské 
práva v Štrasburgu proti Slovenskej republike. V pred-
metnej veci súd vo svojich rozsudkoch rozhodol, že 
boli porušené ľudské práva našich klientov a zaviazal 
Slovenskú republiku na zaplatenie spravodlivého za-
dosťučinenia v značnom rozsahu.

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 pri prihlasovaní 
ochranných známok a dizajnov a pred Európskym 
patentovým úradom pri prihlasovaní vynálezov. Po-
skytujeme strategické poradenstvo pri rozširovaní 
priemyselno-právnej ochrany v globálnom kontexte, 
pričom vďaka vybudovanej sieti kontaktov vieme za-
bezpečiť registračné konania a vytvorenie stratégie 
ochrany duševného vlastníctva prakticky v ktorejkoľ-
vek krajine na svete.

Významnú zložku našej agendy predstavuje právo 
informačných technológii a s ním súvisiace právne 
odvetvia, kde pripravujeme zmluvnú dokumentá-
ciu súvisiacu s vývojom a licencovaním softwaru, 
zmluvy regulujúce používanie cloudových služieb, 
servisné zmluvy - SLA, zmluvy týkajúce sa prenosov 
údajov v rámci Big Data systémov, zmluvy o používa-
ní software ako služby, podmienky používania plat-
foriem na princípe zdieľanej ekonomiky, komplexné 
poradenstvo v oblasti eCommerce. V oblasti práva 
IT taktiež poskytujeme klientom právne poraden-
stvo pri komplexnom outsourcingu IT infraštruktúry 
a IT služieb, a to aj pre klientov pôsobiacich v regu-
lovaných odvetviach, ako sú finančné a platobné 
inštitúcie. V oblasti ochrany osobných údajov naša 
kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo 
pri nastavovaní vnútorných procesov a stratégie pri 

spracúvaní osobných údajov a implementácie aktu-
álnych zmien vo svetle GDPR. Naša kancelária po-
skytuje strategické poradenstvo start-upovým spo-
ločnostiam v oblasti práva duševného vlastníctva, 
korporátneho práva, v oblasti financovania prostred-
níctvom venture kapitálu a angel investmentu, ako aj 
pri rokovaniach s investormi.

 

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 & Chlipa-
la 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, 
štyria advokátski koncipienti ako aj podporný 
personál. Právne služby poskytujeme v sloven-
skom, anglickom a nemeckom jazyku.

Kľúčovými oblasťami praxe našej advokátskej kance-
lárie sú nasledovné oblasti:

 	Právo duševného vlastníctva, IT právo, ochrana 
osobných údajov

 	Právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície
 	Developerské projekty a nehnuteľnosti
 	Pracovné právo, sporová agenda a verejné 

obstarávanie

Za rok 2018 sme sa dostali do hodnotenia a umiest-
nili sme sa medzi top slovenskými advokátskymi 
kanceláriami v rebríčku WTR 1000 (World Trademark 
Review) s nasledujúcim hodnotením:

„Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala, kto-
rá poskytuje komplexné právne služby, v poslednej 
dobe zbiera pozítívne ohlasy od majiteľov ochran-
ných známok a po prvý krát sa tak umiestnila v reb-
ríčku WTR 1000. Jej tím pre duševné vlastníctvo dis-

ponuje „bezchybnými znalosťami a skúsenosťami“ 
a „poskytuje náležité a veľmi efektívne poradenstvo 
tak pri ochrane, ako aj pri vymáhaní práv“. Znám-
koví experti z Bukovinský & Chlipala úzko spolupra-
cujú s kolegami špecializovanými na kybernetickú 
bezpečnosť a ochranu osobných údajov s cieľom 
zabezpečiť klientom komplexnú právnu ochranu. 
Tomáša Klinku, ktorý je spoluautorom komentá-
ra k zákonu o ochranných známkach a donedávna 
pôsobil na Úrade priemyselného vlastníctva SR ako 
riaditeľ právneho a medzinárodného odboru, jeden 
z respondentov WTR 1000 ocenil týmito slovami: 
„Jeho kombinácia teoretických vedomostí s praktic-
kými skúsenosťami z neho robí top experta v oblasti 
ochranných známok, na ktorého sa môžete s dôve-
rou obrátiť aj so skutočne náročnými prípadmi.“

Právo duševného vlastníctva a IT právo a telekomuniká-
cie považujeme za významnú oblasť nášho pôsobenia 
na slovenskom právnom trhu. Preto sme sa rozhodli 
podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto ob-
lasti. V roku 2018 sa naša advokátska kancelária pokra-
čovala v budovaní pevného prepojenia medzi právnou 
praxou, odbornou verejnosťou a podnikateľmi:

 	V rámci pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej 
komory sme sa podieľali na implementácii GDPR 
pre advokátov a na príprave Kódexu správania 
podľa článku 40 GDPR

 	Boli sme vybraný spoločnosťou Eset za právneho 
garanta témy GDPR pre sériu podujatí Eset Security 
Days 2018 (www.esetsecuritydays.com)
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 	Recenzovali sme publikáciu „Zákon o e-Govern-
mente – komentár“ z vydavateľstva Eurokódex

 	Stali sme sa odborným garantom Konferencie IT 
právo 2018 (www.eFocus.sk)

 	V spolupráci s Radou Európy a Slovenskou advo-
kátskou komorou sme spustili sériu vzdelávacích 
kurzov pre advokátov s názvom Ochrana osobnos-
ti a ochrana osobných údajov

 	Stali sme sa partnerom 10. ročníka udeľovania 
ocenení „Diamanty slovenského biznisu“ pre naj-
rýchlejšie zdravo rastúce malé a stredné spoloč-
nosti na Slovensku organizovaného Enterprise 
Investors a FORBES s partnerom PwC Slovensko 
(www.SlovenskeDiamanty.sk)

 	Prevzali sme odbornú právnu záštitu nad 23. roč-
níkom kongresu slovenskej a českej zdravotníckej 
informatiky „Nemocničné informačné systémy“ 
(www.hagy.sk/nis2018)

 	Pôsobíme ako národný garant projektu Data Pro-
tection Compliance / Cloud Privacy Check, ktorý je 
unikátnym projektom pre uľahčenie a porovnanie 
ochrany osobných údajov v 32 európskych kraji-
nách (www.CloudPrivacyCheck.eu)

 	Sme zástupcovia Slovenska v celoeurópskom 
projekte EuroCloud / StarAudit, ktorý podporuje 
aktivity pre uľahčenie prieniku cloudových služieb 
v Európe, pomáha s propagáciou a odstraňovaním 
právnych bariér. Aktívne pôsobíme v štruktúrach 
projektu a sme členmi StarAudit Legal Advisory Bo-
ard (www.EuroCloud.org, www.StarAudit.org)

 	Pôsobíme ako právny garant projektu BPUGTM 
Slovensko, 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 v rámci portálu Denníka N, ktorého cie-
ľom je podpora a popularizácia vedy a výskumu 
(www.science.sk, science.dennikn.sk)

 

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
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ČECHOVÁ	&	PARTNERS	s.	r.	o. 

Čechová & Partners je nezávislá slovenská advo-
kátska kancelária s takmer 30-ročnou históriou. 
Od svojho založenia v roku 1990 poskytuje klien-
tom riešenia právnych otázok v oblasti sloven-
ského aj európskeho práva a počas týchto rokov 
nadobudla bohaté znalosti slovenského trhu.

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 a GDPR,
 	 farmaceutického práva,
 	dopravy a logistiky.

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 umožňuje 
klientom vždy zvoliť tú najvhodnejšiu resp. vedúcu 
kanceláriu v danom odbore a regióne, s ktorou má 
Čechová & Partners priamu skúsenosť. Takéto geo-
grafické a špecializačné pokrytie je možné zabezpečiť 
len v rámci spolupráce nezávislých kancelárií.

HODNOTY A PRINCÍPY, SPOLOČENSKÁ 
ZODPOVEDNOSŤ A PRO BONO ČINNOSŤ
Advokáti Čechová & Partners kladú dôraz na prísne 
dodržiavanie etických princípov výkonu advokátske-
ho povolania, uplatňovanie protikorupčných zásad 
a vysoko profesionálny prístup pri budovaní vzťahov 
s klientmi, kolegami, obchodnými partnermi a všet-
kými verejnými inštitúciami.

Advokátska kancelária sa usiluje budovať so svojimi 
klientmi dlhoročné vzťahy založené na dôvere, indi-

Č



| 2019 | Významné advokátske kancelárie70

viduálnom prístupe a otvorenej komunikácii. Kvalita, 
spoľahlivosť, flexibilita a rýchlosť poskytovaných slu-
žieb sú na prvom mieste.

Mimo rámca svojej advokátskej činnosti sa členovia 
Čechová & Partners aktívne zapájajú do verejného 
života na Slovensku, predovšetkým prostredníctvom 
publikačných, vzdelávacích a dobročinných aktivít. 
Čechová & Partners je hrdá na svoju dlhoročnú tradí-
ciu poskytovania bezplatnej pro bono právnej pomo-
ci, ale aj na ďalšiu úzku spoluprácu s organizáciami 
pôsobiacimi v treťom sektore, čo považuje za samo-
zrejmý prejav profesionálnej a etickej zodpovednosti 
už od vzniku kancelárie.

ĽUDIA
Tím kancelárie pozostáva z kvalifikovaných právnikov 
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 nielen 
uznaniu doma i v zahraničí, ale zastávajú i význam-
né funkcie v stavovských a profesijných organizáci-
ách, 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 (v roku 
2018 uvedená do Siene slávy Legal 
500); IFLR1000 ju označuje za jednu 
z najaktívnejších a najodporúča-

nejších právnych poradkýň pre oblasť fúzií a akvi-
zícií, rovnako aj pre sektor bankovníctva a financií. 
K. Čechová pôsobí vo viacerých funkciách v Interna-
tional Bar Association (IBA), bola spolupredsedníč-
kou Európskeho fóra IBA a od roku 1996 je stálym 
zástupcom Slovenskej advokátskej komory v Rade 
IBA. Pôsobí tiež ako reštrukturalizačný a konkurzný 
správca; je na zozname stálych rozhodcov pre me-
dzinárodné spory na rozhodcovských súdoch SOPK 
v Bratislave, Maďarskej medzinárodnej obchodnej 

komory (HCCI) a Medzinárodného viedenského ar-
bitrážneho centra (VIAC).

Tomáš Maretta
je uznávaným odborníkom v oblasti 
súťažného práva, čomu korešpondujú 
aj jeho hodnotenia v renomovaných 
ratingových publikáciách ako Global 
Competition Review, kde bol označe-
ný 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. V rebríčku Legal 500 získava vysoké hodnotenia aj 
v oblasti práva obchodných spoločností/M & A.

Tomáš Rybár 
je špecialistom na pracovné právo, far-
maceutický sektor, ochranu osobných 
údajov, pričom aktívne pôsobí aj pri 
obchodnoprávnej a zmluvnej agende. 
Je dlhoročným členom AIJA – Medzi-
národnej asociácie mladých práv-
nikov, kde pôsobí ako člen širšieho 

predsedníctva, a členom pracovnej skupiny pre zahra-
ničné vzťahy Slovenskej advokátskej komory. Chambers 
Europe ho zaradil medzi vedúcich advokátov v oblasti 
pracovného práva a práva nehnuteľností. Legal 500 ho 
označuje za vedúcu osobnosť v oblasti pracovného prá-
va a odporúča v oblasti práva obchodných spoločnos-
tí/M & A, ako aj nehnuteľností a stavebníctva.

Simona Haláková 
patrí medzi vysoko odporúčaných od-
borníkov špecializujúcich sa na právo 
regulovaných odvetví, vrátane oblastí 
bankovníctva a financií, poisťovníctva, 
telekomunikácií, energetiky a sieťo-
vých odvetví, banského a geologic-
kého práva, infraštruktúry a rozvoja 

projektov. Legal 500 ju opakovane odporúča v oblasti 
bankovníctva, financií a kapitálových trhov a IFLR1000 
ju opakovane zaradil medzi vysoko odporúčaných práv-
nikov v oblastiach bankovníctvo, energetika, infraštruk-
túra a rozvoj projektov. Energeticko-regulačný tím pod 
Simoniným vedením dosiahol v IFLR1000 ocenenie „Top 
Tier Firm“ pre SR v oblasti energetika a infraštruktúra.



Č

Významné advokátske kancelárie | 2019 | 71

Michaela Jurková 
je odporúčaná ako popredný odbor-
ník v oblasti bankovníctva a financií 
(Legal 500 a IFLR1000) a pôsobí aj 
v oblastiach práva obchodných spo-
ločností, fúzií a akvizícií a práva du-
ševného vlastníctva.

Lenka Šubeníková
sa vo svojej odbornej praxi venu-
je právnemu poradenstvu pre-
dovšetkým ohľadom M & A (fúzie 
a akvizície) a práva obchodných 
spoločností, ako aj právu nehnuteľ-
ností a pracovnému právu. Lenka 
je odporúčaná advokátka v oblasti 

práva obchodných spoločností a M & A v publikáci-
ách Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe 
a IFLR1000 a v oblasti práva nehnuteľností a staveb-
níctva a v pracovnom práve je odporúčaná v publiká-
cii Legal 500.

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 kontrole kvality.

Od roku 2003 je Čechová & Partners výhradným slo-
venským členom celosvetovej siete World Services 
Group, spájajúcej firmy poskytujúce poradenské 
služby. Členstvo je ponúknuté vždy len jednej práv-
nej kancelárii z príslušnej jurisdikcie, ktorá preuká-
zala dodržiavanie najvyšších kvalitatívnych štan-

dardov 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, Flughafen Wien, Merck Sharp Dohme, 
Electricité de France, CROWN, Macquarie Group, Ne-
stlé, Scania, Schindler, YIT, SMRC Automotive, AFS 
Technologies Inc., Skanska, Celgene, BlackRock, Kar-
lovarské minerální vody, Smartwings, Reckitt Benc-
kiser, Ledvance, Amgen, Allergan, Santen, Fresenius 
Kabi, Alpiq, Ceragon, Aéroport de Paris SAS, VINCI 
Airports S.A.S., bauMax, Mota-Engil Group, Inalfa Roof 
Systems, PACCAR Financial.

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

 	Poradenstvo dlhoročnému klientovi Karlovarské 
minerální vody, a.s., pri akvizícii spoločností patria-
cich do skupín Pepsi-Cola a SELECTA, primárne pri 
due diligence, štruktúrovaní transakcie a lokálnych 
prevodoch na Slovensku

 	Poradenstvo skupine Supernova Privatstisftung pri 
predaji slovenského portfólia nehnuteľností urče-
ných pre maloobchodný predaj (prevádzkovaných 
skupinou OBI) juhoafrickej realitnej investičnej 
spoločnosti (Accelerate Property Fund). Predaj bol 
súčasťou cezhraničnej realitnej transakcie s hod-
notou 82,1 mil. eur

 	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 súťaže

 	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 globálnej technologickej spoločnos-
ti aktívnej v oblasti vývoja a výroby systémov na 
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automatizáciu, monitorovanie a kontrolu inžinier-
skych procesov pri predaji akcií lokálnej dcérskej 
spoločnosti 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-
túrovaní transakcie až po úplnú kúpu 100 % akcií 
poprednej slovenskej softvérovej spoločnosti

AKO NÁS HODNOTIA INÍ

Podľa Legal 500 2019:

Čechová & Partners sa opäť umiestnila na 1. mieste 
v oblasti Práva obchodných spoločností, obchodné-
ho práva a M & A, pričom v skupine top kancelárií je 
tak jedinou domácou slovenskou kanceláriou. Naša 
kancelária bola odporúčaná aj v ďalších oblastiach 
práva: bankovníctvo, finančníctvo a kapitálové trhy, 
pracovné právo, sporová agenda a právo nehnuteľ-
ností a stavebníctva. Sprievodca odporúča v jednotli-
vých oblastiach všetkých našich 6 partnerov a Čecho-
vá & Partners je tak kanceláriou s najväčším počtom 
individuálnych odporúčaní spomedzi nezávislých 
kancelárií, čo potvrdzuje, že jej služby sú založené na 
širokom tíme uznávaných odborníkov. Okrem toho 
bola v roku 2018 JUDr. Katarína Čechová uvedená 
do Siene slávy Legal 500, toto ocenenie je uznaním 
jej dlhoročných excelentných výsledkov v oblasti 
práva obchodných spoločností, obchodného práva 
a M & A na Slovensku.

Podľa Chambers Europe 2019:
Čechová & Partners sa umiestnila na 1. mieste v ob-
lasti súťažného práva, v oblasti bankovníctvo a fi-
nancie zlepšila svoj ranking o jednu priečku a svoje 
pozície si udržala v oblastiach právo obchodných 
spoločností/fúzie a akvizície, pracovné právo, právo 
nehnuteľností, reštrukturalizácie a konkurzy a spo-
rová agenda. Štyria partneri Čechová & Partners boli 
zaradení medzi popredných advokátov. Autori publi-
kácie označujú náš tím odborníkov na súťažné právo 
za lídra na trhu s dlhoročnými skúsenosťami pri za-

stupovaní klientov pred PMÚ a pôsobivým spektrom 
mandátov v oblasti schválenia fúzií. Kvality našich 
odborníkov v oblasti pracovného práva vyzdvihli 
v súvislosti s riešením sporov, a takisto s poraden-
stvom pri transakciách, reštrukturalizáciách a ohľad-
ne compliance.

Podľa IFLR1000 2019:
Naša kancelária sa umiestnila na 1. mieste v kategó-
rii Project development a bola odporúčaná v oblas-
tiach Bankovníctva a financií aj v M&A.

Podľa epravo.sk a týždenníka TREND 2019:
Čechová & Partners sa už po štvrtý raz stala víťazom 
súťaže Právnická firma roka v kategórii Hospodárska 
súťaž. Zároveň bola veľmi odporúčaná v kategóriách 
právo obchodných spoločností, reštrukturalizácia a in-
solvencia, bankovníctvo a financie, pracovné právo 
a sporová agenda, ako aj odporúčaná v kategóriách de-
veloperské projekty a nehnuteľnosti a 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 dvadsaťpäťročnou tradíciou, skú-
seným tímom a reputáciou kvality.

Kancelária vznikla začiatkom 90-tych rokov. Advokáti 
združení v kancelárii mali od začiatku výhodu skúse-
ností, ktoré získali počas zahraničných stáží, a to pre-
dovšetkým v renomovaných zahraničných právnych 
kanceláriách. Aj to bol určite jeden z faktorov, ktorý 
pomohol kancelárii presvedčiť významné zahraničné 
kancelárie a priamych zahraničných investorov, že 
dokážeme poskytovať právne služby v kvalite, ktorú 
očakávajú. Kancelária spolupracovala s množstvom 
medzinárodných právnych firiem a 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 
transakciách a projektoch, vrátane veľkých projektov 
akvizícií na Slovensku.

V rámci poradenstva pri akvizíciách ako komplexných 
transakcií sa rozvinuli ďalšie oblasti práva, ako súťaž-
né právo, právo duševného vlastníctva či oblasť 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, výroby 
súčastí automobilov, mliekarenstva, správy nehnu-
teľností, veľkoobchodu a maloobchodu a poskytova-
nia spotrebiteľských úverov.

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.

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. Dlhodobé poradenstvo v oblasti ochranných 
známok poskytujeme napríklad spoločnostiam z ce-
losvetovej skupiny výrobcu mliečnych výrobkov. Na 
pravidelnej báze pripravujeme licenčné zmluvy na 
predmety duševného vlastníctva.

Poskytujeme klientom aj špecializované poradenstvo 
v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane postupov 
a zmlúv pri medzinárodných presunoch dát. V súvis-
losti s prijatím všeobecného nariadenia o ochrane 
osobných údajov (GDPR) sa táto oblasť stala v minu-
lom roku nosnou témou takmer pre každého klienta. 
Preto sme pripravili manuály ochrany osobných úda-
jov šité na mieru jednotlivým klientom a uskutočnili 
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semináre s dôrazom na praktické otázky pri imple-
mentácii GDPR.

V oblasti riešenia sporov, v ktorej tradične naša kan-
celária získava výborné hodnotenia, zastupujeme 
klientov v najrôznejších zložitých sporoch. Pravi-
delne zastupujeme veľkých aj malých podnikateľov 
pri mimosúdnom riešení sporov, súdnych zmieroch 
a v súdnych konaniach. Silné zázemie v oblasti rieše-
nia sporov nám pomáha upozorňovať našich klien-
tov na riziká ich zmlúv alebo vzťahov už predtým, ako 
by mohlo dôjsť k sporu a účinne ich zastupovať pri 
ochrane ich práv.

Kancelária tiež poskytuje poradenstvo v oblasti práva 
ochrany spotrebiteľa, a to tak pri príprave spotrebi-
teľských 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 prospech spotrebi-
teľa a logicky v neprospech poskytovateľov tovarov 
a služieb spotrebiteľom. To si vyžaduje často premys-
lenú právnu obranu. V sporoch naša kancelária za-
stupuje tú menej favorizovanú stranu – podnikateľov, 
a to v súdnych konaniach, kde ako protistrana a na-
vrhovateľ vystupujú spotrebitelia a občianske združe-
nia na ochranu práv spotrebiteľov. V týchto súdnych 
konaniach sme úspešne bránili a bránime záujmy 
klientov a jednu zo základných zásad súkromného 
práva - zásadu zmluvnej slobody.

Pokračujeme v každodennej snahe o odborný rast 
a vzdelávanie a o čo najlepšie využitie našich skúse-
ností v prospech našich klientov. Teší nás, že za svo-
je pôsobenie sme si získali nielen uznanie odbornej 
obce a našich kolegov, ale aj dôveru mnohých klien-
tov, dôkazom čoho je, že naše služby využívajú ne-
pretržite už mnoho rokov. Spolupráca s medzinárod-
nými kanceláriami nám dáva medzinárodný rozmer, 
zapájame sa do ich komplexných projektov a globál-
nych riešení a analýz. Na druhej strane naša nezávis-
losť a silná prítomnosť na slovenskom trhu nám po-
skytuje možnosť dokonale porozumieť slovenskému 
právnemu prostrediu a potrebám našich klientov 
v slovenských podmienkach a na slovenskom 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 rovnakou 
pozornosťou a kvalitou.

 

ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
Kýčerského	7
811	05	Bratislava
Tel.:	 +421	2	52	44	40	20
e-mail.:	 chplaw@chplaw.sk
www.chplaw.sk



D

Významné advokátske kancelárie | 2019 | 75

Dagital Legal, s.r.o. 

Dagital Legal je advokátska kancelária s úzkou 
špecializáciou na ochranu súkromia a technoló-
gií so sídlom v Bratislave.

NÁŠ PRÍBEH
Sme mladá kancelária, ktorá na trhu pôsobí samo-
statne od roku 2017. Prečo Dagital? Pretože dáta,  
IT a digital sú tri charakteristické znaky nášho zamera-
nia. Spolu ich čítame ako Dagital. Náš tím má bohaté 
skúsenosti s ochranou súkromia a technológií, o čom 
svedčia aj klienti, ktorých sme za pomerne krátke ob-
dobie dokázali osloviť. Naše skúsenosti v tejto oblasti 
siahajú do roku 2010 a do našich štúdií. Nazbierali 
sme ich v prostredí renomovaných medzinárodných 
kancelári, právnych butikov, zahraničných inštitútov, 
ale aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Pri-
rodzene sa aktuálne zameriavame najmä na proble-
matiku ochrany osobných údajov, avšak naša špecia-
lizácia je rozsiahlejšia a nejedná sa iba o GDPR.

PRIVACY & TECHNOLOGY LAW FIRM
Venujeme sa všetkým právnym aspektom ochrany 
súkromia, medzi ktoré patrí aj ochrana osobných 
údajov. Ide však aj o ochranu súkromia v elektronic-
kých komunikáciách (e-Privacy), o ochranu voľné-
ho toku neosobných údajov, o ochranu osobnosti, 
o ľudsko-právnu ochranu súkromného a rodinného 
života a prieniky ochrany súkromia do iných práv-
nych oblastí. Tieto témy nevyhnutne súvisia s mo-
dernými technológiami, ktoré vytvárajú ďalšie pre-

pojenia s inými oblasťami práva. Najčastejšie ide 
o prieniky s autorským (licenčným právom), právom 
duševného vlastníctva alebo pravidlami konkrétneho 
regulovaného sektora. Sme svedkami toho, že spolu 
s vývojom technológií sa vyskytujú stále nové a ďalšie 
prieniky našej špecializácie do iných oblastí práva.

KLIENTI
Vďaka klientom najmä v oblasti bankovníctva a po-
isťovníctva sme vhodnými poradcami pre rýchlo 
rastúce dynamické spoločnosti, ktoré potrebujú po 
prvýkrát vytvoriť a zaviesť interné procesy a pravidlá. 
Naopak, vďaka našej blízkosti k bratislavskej startup 
komunite a vďaka nášmu neformálnemu a flexibil-
nému prístupu, sme zaujímaví aj pre etablovaných 
klientov v regulovaných oblastiach. Z tohto dôvodu 
obsluhujeme veľmi rozmanité klientske portfólio. Me-
dzi našich klientov patria napr.:

 	Slovenská sporiteľňa, a.s.
 	Sygic, a.s.
 	Poštová poisťovňa, a.s.
 	Vestberry, s.r.o.
 	Budweiser Budvar SR, s.r.o.
 	Univerzita Komenského v Bratislave
 	Piano Software, s.r.o.
 	Slovenská banková asociácia (SBA)
 	0100 Ventures, s.r.o
 	Skupina FUN rádio
 	Cellense, s.r.o. (SuperScale)
 	Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO)

D
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 	Solitea Slovensko, a.s.

Vďaka našej úzkej špecializácii nás ani iné advokátske 
kancelárie, ktorým radíme, nevnímajú ako konkuren-
tov ale špecialistov na ich strane.

PRÁVNE SLUŽBY
Spájame hlboké odborné znalosti a praktické skúse-
nosti do jednoduchého jazyka. Pri poskytovaní práv-
nych služieb rozumieme tomu, že našich klientov 
zaujíma len vyriešenie ich právneho problému a nie 
samotné právo. Špecializujeme sa najmä na vykoná-
vanie hĺbkových auditov na ochranu osobných úda-
jov, prípravu dokumentácie na zabezpečenie alebo 
preukázanie súladu s GDPR, vzdelávanie a školenie 
personálu, zastupovanie pred Úradom na ochranu 
osobných údajov SR a prípravou kódexov správania 
podľa čl. 40 GDPR. Do nášho portfólia právnych slu-
žieb v oblasti ochrany súkromia a technológií patrí aj:

 	Všeobecná právna podpora zodpovedných osôb 
(DPOs)

 	Zastupovanie dotknutých osôb
 	Konzultácie v súvislosti s vývojom a implementá-

ciou softvéru
 	Príprava dokumentácie pre vstup investora
 	Návrh a implementácia inovatívnych právnych pro-

cesov a pravidiel
 	Právna kontrola webstránok z pohľadu povinne 

poskytovaných informácií a nastavení webstránok
 	Registrácie ochranných známok a dizajnov
 	Príprava licenčných a obchodných podmienok pre 

e-commerce riešenia
 	Príprava zmluvnej dokumentácie na vývoj a použí-

vanie softvéru
 	Vykonávanie alebo zastupovanie pri právnych due 

diligence
 	Pripomienkovanie pozičných dokumentov a návr-

hov legislatívy

VÍZIA
Našou dlhodobou víziou je naďalej rásť ako kancelá-
ria pri zachovaní našej úzkej špecializácie na ochranu 
súkromia a technológií. Chceli by sme zostať verní 
tejto špecializácii a ďalej ju prehlbovať. Zároveň by 
sme chceli prinášať inovácie na trh právnych služieb. 
Prvým náznakom tohto smeru sú „GDPR Moduly“ 
– balíky GDPR dokumentácie spolu s podrobným 

návodom na vykonanie auditu na ochranu osob-
ných údajov vo vlastnej réžii, ktoré ponúkame na 
www.dagital.sk. Rozhodli sme, sa že naše know-how 
bude dostupné komukoľvek online. V tomto trende 
chceme pokračovať aj naďalej a budeme sa snažiť 
ponúkať aj ďalšiu právnu dokumentáciu online.

NÁŠ SOFTVÉR
Sme presvedčení o tom, že právny softvér by mali 
navrhovať právnici. Najlepšie vieme posúdiť spek-
trum rôznych situácií, ktoré môžu z právneho hľa-
diska nastať a zároveň vieme najlepšie identifikovať 
právny problém, ktorý je potrebné softvérom vyriešiť. 
Presvedčili sme sa o tom pri vývoji našich vlastných 
záznamov o spracovateľských činnostiach podľa 
článku 30 GDPR, ktoré dokážu automatizovane gene-
rovať právne odporúčania klientom, ktorí ich použí-
vajú. V roku 2019 budeme v spolupráci so sesterskou 
spoločnosťou Dagital Solutions, s.r.o. predstavovať 
náš vlastný softvér na vybavovanie a spravovanie žia-
dostí dotknutých osôb podľa GDPR. Pôjde o softvér 
od základov vyvinutý našou kanceláriou, ktorý bude 
zaručovať prevádzkovateľom právne dokonalé a jed-
noznačné žiadosti dotknutých osôb prostredníctvom 
unikátneho formuláru na webe, ktorý bude dotknuté 
osoby sprevádzať pri uplatňovaní ich žiadostí.
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TÍM
Náš tím vedie Jakub Berthoty ako zakladajúci advo-
kát. Kľúčovou súčasťou tímu sú Ondrej Zimen a Ma-
túš Mesarčík. Okrem toho je náš tím v prípade po-
treby dopĺňaný o ďalších externých právnych alebo 
technologických poradcov.

Jakub Berthoty, LL.M

JUDr. Ondrej Zimen

JUDr. Matúš Mesarčík, LL.M

 

Dagital Legal, s.r.o.
Nové	Záhrady	I/9
821	05	Bratislava
Tel.:	 +421	911	195	133
e-mail:	 info@dagital.eu
www.dagital.sk
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Deloitte Legal s. r. o. 

Deloitte Legal s.r.o. je advokátska kancelária pô-
sobiaca na slovenskom trhu od roku 2010 a je sú-
časťou siete advokátskych kancelárií pridruže-
ných k spoločnosti Deloitte Legal. Deloitte Legal 
je považovaná za najväčšiu sieť advokátskych 
kancelárií v svetovom meradle. Len v stredoe-
urópskom regióne v Deloitte Legal pôsobí viac 
ako 360 právnikov v 15 krajinách a je prepojená 
s celosvetovou sieťou expertov skupiny Deloitte.

V Slovenskej republike má Deloitte Legal 14 spolupra-
covníkov, t.j. advokátov, koncipientov a odborných 
pracovníkov pôsobiacich primárne v jej sídle v Brati-
slave, avšak s možnosťou využiť aj regionálne poboč-
ky v Košiciach a Žiline.

Deloitte Legal je advokátskou kanceláriou poskytujú-
cou poradenstvo lokálnym aj zahraničným klientom 
vrátane veľkých obchodných spoločností, malých 
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 rámci 
siete, predovšetkým v regióne strednej a východnej 
Európy.

Advokátska kancelária Deloitte Legal poskytuje 
komplexný rozsah právnych služieb svojim klientom 
v jednotlivých oblastiach práva a to v slovenskom, 
anglickom a tiež nemeckom jazyku prostredníctvom 
jednotlivých špecialistov.

Deloitte Legal aktívne pôsobí na právnom trhu, orga-
nizuje rôzne vzdelávacie aktivity pre klientov, prispie-
va do odborných diskusií a má tiež aktívnu publikač-
nú 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 regu-
latórnych projektov a analýz a tiež práva obchodných 
spoločností.

Okrem už tradičných právnych oblastí ako sú ob-
chodno-právne poradenstvo, právo nehnuteľností, 
fúzie a akvizície, či korporátne reštrukturalizácie, De-
loitte Legal kladie veľký dôraz na inovatívne a špeci-
fické právne oblasti, ako sú bankovníctvo a financie, 
farmaceutické právo, poradenstvo privátnym indivi-
duálnym klientom v oblasti plánovania ich nástup-
níctva v podnikoch, či corporate governance a zod-
povednosť manažmentu. Novou oblasťou detailného 
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záujmu je tiež poskytovanie poradenstva v oblasti 
environmentálneho práva a špecificky v oblasti ener-
getiky, odpadového hospodárstva a práva v oblasti 
štátnej pomoci.

Unikátnym spojením synergií medzi daňovým a práv-
nym poradenstvom je aj zatupovanie klientov spo-
ločností Deloitte v sporoch týkajúcich sa daňových 
otázok a to pred orgánmi finančnej správy ako aj 
súdnymi orgánmi v Slovenskej republike. Tu spoloč-
nosť Deloitte môže demonštrovať rozsiahlu odbornú 
základňu, ktorá umožňuje klientom Deloitte ponúk-
nuť komplexné služby, pričom Deloitte Legal je veľmi 
dobre odborne pripravená asistovať klientom v mno-
hých súdnych sporoch.

Deloitte Legal s. r. o. 
Digital Park II
Einsteinova	23
851	01	Bratislava	
Tel.:	 +421	915	750	615
e-mail:	 abukova@deloittece.com
www2.deloitte.com
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Dentons	Europe	CS	LLP,	 
organizačná	zložka

Dentons je najväčšia medzinárodná advokát-
ska kancelária, ktorá poskytuje klientom na 
celom svete kvalitné služby a vysokú pridanú 
hodnotu. Dentons je lídrom Acritas Global Eli-
te Brand Index a je víťazom ocenenia BTI Client 
Service 30 Award. Je uznávaná významnými 
obchodnými a právnymi publikáciami pre svoje 
inovácie v oblasti služieb klientom, vrátane za-
loženia Nextlaw Labs a Nextlaw Global Referral 
Network. www.dentons.com

BRATISLAVSKÁ KANCELÁRIA DENTONS
Naša kancelária v Bratislave s viac ako dvadsať-
ročnými skúsenosťami na trhu a silným tímom 
poskytuje vysoko kvalitné a cenovo atraktívne 
služby, a to tak v najnáročnejších cezhraničných 
transakciách, ako aj v menších a bežných domá-
cich záležitostiach.

Máme rozsiahlu prax v oblasti bankovníctva a fi-
nancovania vrátane kapitálových trhov a cenných 
papierov, nehnuteľností, občianskeho, pracovného, 
obchodného a korporačného práva (fúzie a akvizície, 
reštrukturalizácie podnikov, corporate governance, 
obchodné zmluvy, právo obchodných spoločností), 
life sciences, farmaceutického a súťažného 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 trestnej zodpovednos-
ti právnických osôb).

Bankovníctvo a financovanie
Naši právnici poskytujú právne poradenstvo pre širo-
kú škálu klientov vrátane mnohých domácich a me-
dzinárodných bánk a finančných inštitúcií, korporá-
cií a podnikateľov na všetkých druhoch finančných 
transakcií, vrátane financovania nehnuteľností, pro-
jektového financovania, akvizičného financovania, 
financovania exportu a emisií dlhopisov. Náš silný 
bankový a finančný tím má vynikajúcu reputáciu na 
trhu. Za posledných 5 rokov sme pôsobili ako porad-
covia pri väčšine významných finančných transakci-
ách, ktoré boli realizované na slovenskom trhu.

V roku 2018 sme poskytli právne poradenstvo jednému 
z najväčších lekárenských reťazcov v regióne strednej 
a východnej Európy, spoločnosti Dr. Max, v súvislosti so 
seniornými úvermi vo výške 495 miliónov eur poskytnu-
tými medzinárodným konzorciom bánk. Cezhraničná 
transakcia bola vedená z Bratislavy a zahŕňala úspešnú 
spoluprácu tímov v deviatich jurisdikciách.

Za ďalšiu významnú transakciu považujeme práv-
ne poradenstvo HB Reavis pri financovaní projektu 
výstavby autobusovej stanice Nivy vo výške 175 mi-
liónov eur. V súčasnosti jedno z najväčších stavenísk 
v Európe sa po plánovanom otvorení v roku 2020 sta-
ne nielen autobusovou stanicou medzinárodného vý-
znamu, ale aj druhým najväčším nákupným centrom 
na Slovensku.

V roku 2017 sme poskytli právne poradenstvo spo-
ločnosti CNIC, investičnej spoločnosti vlastnenej 
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čínskou vládou, pri kúpe Prologis Park Galanta-Gáň, 
ktorý bol historicky najväčšou logistickou transak-
ciou, aká bola v regióne strednej a východnej Eu-
rópy uzatvorená. V nasledujúcom roku 2018 sa na 
nás klient obrátil opäť a my sme mu poskytli práv-
ne poradenstvo týkajúce sa refinancovania tohto 
projektu.

Nehnuteľnosti
Na Slovensku poskytujeme právne poradenstvo 
veľkým domácim a medzinárodným klientom 
v rôznych oblastiach realitného sektora v rámci ce-
lého spektra problémov a transakcií súvisiacich 
s nehnuteľnosťami.

K naším posledným najvýznamnejším transakciám 
patrí právne poradenstvo pre nášho dlhoročného 
klienta developerskú a správcovskú spoločnosť YIT 
Slovakia pri vytvorení spoločných podnikov s českou 
finančnou skupinou RSJ s cieľom vytvoriť rezidenč-
ný projekt Nuppu (približne 700 bytov) a rezidenč-
ný a kancelársky projekt Zwirn (približne 258 bytov 
v prvej fáze).

Hospodárska súťaž, Fúzie a akvizície
Keďže sme súčasťou najväčšej svetovej právnickej 
kancelárie, vieme zabezpečiť poradenstvo pre veľké 
cezhraničné fúzie a akvizície. Spomedzi globálnych 
advokátskych kancelárií máme v regiónoch strednej 
a východnej Európy najlepšie pokrytie. Máme skúse-
nosti s poradenstvom na strane kupujúceho ako aj 
na strane predávajúceho. Veľká časť transakcií týka-
júcich sa fúzií a akvizícií sa vykonáva v sektore nehnu-
teľností, a na týchto transakciách úzko spolupracuje 
náš korporátny tím s realitným tímom, čo dokazuje aj 
právne poradenstvo pre Tatra Asset Management 
v súvislosti s akvizíciou spoločností KLM, ktorá bola 
jednou z najväčších a najvýznamnejších transakcií 
v segmente retailových parkov v Slovenskej republike 
v roku 2018.

Za významnú transakciu v tejto oblasti považujeme 
právne poradenstvo globálnej farmaceutickej spoloč-
nosti Sanofi v otázkach (vrátane súťažnoprávnych, 
pracovnoprávnych, korporátnych a regulatórnych) 
v súvislosti s predajom európskeho generického bi-
znisu Zentiva. Ide o jednu z najväčších transakcií de-
saťročia vo farmaceutickom sektore.

Riešenie sporov
Naša advokátska kancelária patrí medzi najväčšie 
kancelárie na svete v oblasti globálnych súdnych 
sporov a umožňuje našim medzinárodným klientom 
prístup k medzinárodným odborným konzultáciám 
a arbitrážam, ako aj k hlbokej znalosti miestneho 
trhu. Zastupujeme klientov pred Ústavným súdom 
Slovenskej republiky a všeobecnými súdmi v niekto-
rých z najdôležitejších a verejne sledovaných súd-
nych prípadoch na Slovensku, poskytujeme právne 
poradenstvo slovenským a medzinárodným klien-
tom v rozhodcovských konaniach, zastupujeme aj 
individuálnych a korporátnych klientov v trestných 
veciach. Naši právnici pôsobia ako rozhodcovia v me-
dzinárodných aj domácich arbitrážach. Pro bono 
aktivity boli vždy neodmysliteľnou súčasťou práce 
našich advokátov a za rok 2018 poskytli na Slovensku 
celkom 460 hodín bezplatnej právnej pomoci.

V rámci pro bono aktivít zastupujeme v trestnom ko-
naní rodičov zavraždeného investigatívneho novinára 
Jána Kuciaka. Táto kauza otriasla celou slovenskou 
spoločnosťou a intenzívne ovplyvnila politické a spo-
ločenské dianie v našej krajine.

PARTNERI KANCELÁRIE
Peter Kubina, Slovakia Managing 
Partner

Peter Kubina spoluvedie bratislav-
ské tímy pre bankovníctvo a financie 
a riešenie sporov. Zameriava sa na 
bankové a finančné transakcie, rie-
šenie sporov a tiež M & A transakcie 

v sektore nehnuteľností. Peter poskytuje právne pora-
denstvo aj pri reštrukturalizáciách úverov a zastupuje 
klientov pred súdmi v rôznych občianskych, pracov-
ných, obchodných a ústavnoprávnych sporoch. Peter 
príležitostne prednáša na Univerzite Komenského 
v oblasti týkajúcej sa ústavného práva.

Zuzana Šimeková, Partnerka

Zuzana Šimeková sa zameriava na 
právnu reguláciu farmaceutických 
spoločností a na súťažné právo. Má 
viac ako 15 rokov praxe v oblasti 
právneho poradenstva klientom vo 
farmaceutickom priemysle, ako aj 
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v iných sektoroch v Európe. Zuzana je aktívnou reč-
níčkou a autorkou článkov vo veciach právnej regulá-
cie farmaceutických spoločností a súťažného práva.

Stanislava Valientová, Partnerka

Stanislava Valientová spoluvedie 
bratislavský tím pre bankovníctvo 
a financie. Zameriava sa na bankov-
níctvo a financie a kapitálové trhy. 
Jej prax zahŕňa spoluprácu s veľký-
mi slovenskými bankami, domácimi 

a medzinárodnými spoločnosťami.

Daniel Lipšic, Partner

Daniel Lipšic bol začiatkom roka 
2019, po jeho doterajšom úspešnom 
pôsobení v našej kancelárii, meno-
vaný za partnera kancelárie. Daniel 
spoluvedie bratislavský tím pre rie-
šenie sporov a pôsobí najmä v ob-

lasti trestného práva. Počas svojej praxe Daniel riešil 
viacero dôležitých prípadov pred Ústavným súdom, 
predovšetkým vlastnícke práva, pozitívnu diskriminá-
ciu, právo na život, volebné práva a tiež riešil viace-
ré precedensové trestné prípady a občianske práva 
týkajúce sa ohovárania a slobody prejavu pred vše-
obecnými súdmi a Ústavným súdom.

Marcell Clark, Partner

Marcell Clark má viac ako 20-ročné 
skúsenosti s cezhraničnými transak-
ciami a aktívne sa zaoberá veľkými 
transakciami v oblasti financovania 
nehnuteľností a reštrukturalizáciou 
v celej strednej a východnej Európe, 

ako aj v Turecku, Rusku a na Ukrajine. Okrem toho, 
že je členom advokátskej komory v New Yorku, je 
Marcell kvalifikovaný aj ako solicitor v Anglicku a vo 
Walese.

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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Ernst	&	Young	Law	s.	r.	o. 

Advokátska kancelária Ernst & Young Law s. r. o. 
pôsobí na slovenskom trhu od roku 2015 a je sú-
časťou medzinárodnej siete právnych kancelárií 
EY, ktorá združuje viac ako 2 200 právnikov vo 
vyše 80 krajinách sveta 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-
tujú kvalifikované a komplexné poradenstvo podľa 
konkrétnych potrieb svojich klientov tak, aby sme 
preklenuli medzeru medzi ekonomickými a právnymi 
poradcami. Využívajúc celosvetovú sieť poradcov EY, 
poskytujeme multidisciplinárne rady pri strategic-
kých obchodných rozhodnutiach klientov.
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Albania
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Burkina Faso
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Canada
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Colombia
Congo-Brazzaville
Costa Rica

Croatia
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Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Italy
Ivory Coast

Japan
Kazakhstan
Latvia
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Disponujeme znalosťami a bohatými skúsenosťami 
nielen z tradičných odvetví práva, ale rozumieme čo-
raz zložitejším daňovým, finančným či regulatórnym 
problémom súčasnej globálnej ekonomiky.

Medzi kľúčové oblasti praxe, v rámci ktorých klientom 
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. Naše služby sú zamerané najmä na tieto oblasti:

 	plánovanie a implementačná podpora pri korpo-
rátnych reorganizáciách vrátane zlúčení, splynutí 
a rozdelení obchodných spoločností

 	kompletný právny servis ohľadom založení ob-
chodných spoločností a uskutočňovaní korporát-
nych zmien týkajúcich sa týchto spoločností

 	právna asistencia pri vyhotovovaní dokumentácie 
z rozhodovania orgánov spoločností (valného zhro-
maždenia, štatutárneho orgánu alebo dozornej rady)

 	likvidácie obchodných spoločností, konkurzné 
a reštrukturalizačné konania

 	obchodné zmluvy

FÚZIE, AKVIZÍCIE A TRANSAKČNÉ PORADENSTVO
Pomáhame kupujúcim a predávajúcim vo všetkých 
fázach transakcie – od prípravy ponuky, právneho 
auditu, vyjednávania zmluvnej dokumentácie až po 
ukončenie transakcie. Naše služby sú zamerané naj-
mä na tieto oblasti:

 	príprava transakčnej dokumentácie a podpora pri 
transakčných rokovaniach a uzatváraní transakcií

 	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 reor-
ganizácie podnikania a následná implementácia 
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 tieto oblasti:

 	komplexná analýza právneho režimu pôsobenia 
zahraničných členov manažmentu v spoločnos-
tiach na Slovensku z pohľadu obchodného a pra-
covného práva vrátane sociálneho zabezpečenia 
a daňového práva

 	právne poradenstvo pri vysielaní zamestnancov 
v rámci nadnárodných skupín spoločností (z alebo 
na Slovensko) a dôsledky možných riešení na ich 
dôchodkové zabezpečenie a daňový režim

 	príprava a negociácia pracovných zmlúv a pora-
denstvo pri ukončovaní pracovných pomerov vrá-
tane otázok odstupného

 	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

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Nehmotný majetok, akým sú duševné vlastníctvo, in-
formácie, značky či technológie, sa stáva v podnika-
teľskom prostredí strategicky čoraz dôležitejším. Naši 
odborníci vám poskytnú služby v oblastiach:

 	predaj a iné formy nakladania s právami duševné-
ho vlastníctva

 	dokumentácia v súvislosti s licenciami, spoločným 
podnikaním viacerých subjektov a spoluprácou 
medzi spoločnosťami

 	poradenstvo pri transakciách týkajúcich sa du-
ševného vlastníctva, informačných technológií 
a e-commerce

 	zmluvy o vývoji webových a mobilných aplikácií

DIGITAL A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Digitalizácia mení právne a zmluvné vzťahy medzi 
spoločnosťami, jedincami a verejným sektorom. 
Okrem pozitívnych efektov prináša digitalizá-
cia so sebou aj množstvo rizík a zodpovedností, 
vrátane ochrany osobných údajov a ich bezpeč-
nosti. Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú najmä 
nasledovné:
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 	poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 	ochrana práv duševného vlastníctva v digitálnom 

svete
 	zabezpečenie súladu s regulatórnymi požiadavkami
 	asistencia v e-commerce oblasti

PRÁVO V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
Pomáhame klientom vo všetkých aspektoch nakla-
dania s nehnuteľnosťami – pri nadobúdaní nehnu-
teľností, developmente, prenájme či predaji. Naše 
služby sú zamerané najmä na tieto oblasti:

 	development nehnuteľností – komplexná podpora 
od zabezpečenia príslušných povolení cez prípravu 
dokumentácie potrebnej pre výstavbu až po prí-
pravu a uzatváranie nájomných vzťahov, prípadne 
kúpnych zmlúv

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

 	nadobúdanie a predaj nehnuteľností a spoločnos-
tí vlastniacich nehnuteľnosti, zriaďovanie inves-
tičných nástrojov, napr. fondy nehnuteľností joint 
ventures a pod.

 	právny audit nehnuteľností

RODINNÉ PODNIKANIE
Poskytujeme poradenstvo rodinným firmám:

 	ako sa pripraviť na nástupníctvo v rodinnej firme
 	kedy a akým spôsobom zahrnúť nástupníkov do 

vedenia firmy
 	ako nastaviť optimálnu štruktúru rodinnej firmy

SÚDNE SPORY
 	zastupovanie klientov v súdnych a správnych ko-

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

Róbert Kováčik
Partner

 

Email: robert.kovacik@sk.ey.com

 

Ernst & Young Law s. r. o.
Žizkova	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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Eversheds	Sutherland	Dvořák	Hager,	
advokátska	kancelária,	s.r.o.

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland 
Dvořák Hager patrí k vedúcim českým a sloven-
ským advokátskym kanceláriám. Bola založe-
ná v roku 2006 a do decembra 2018 pôsobila 
v Českej republike a na Slovensku pod značkou 
Dvořák Hager & Partners. Potom sa spojila 
s globálnou advokátskou kanceláriou Eversheds 
Sutherland.

Táto kancelária má viac ako 2 800 právnikov v 34 kra-
jinách. Radí sa tak k Top 15 globálnych advokátskych 
kancelárií. K jej klientom patrí 72 firiem zo zoznamu 
Fortune 100 a 61 z FTSE 100.

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland Dvořák 
Hager je kancelária s viac ako 50 právnikmi, ktorá 
zastupuje významných lokálnych a medzinárodných 
klientov. Vzhľadom na ich hodnotenia sme boli nie-
koľkokrát odporúčaní v prestížnej medzinárodnej 
publikácii ako Legal500, Chambers alebo IFLR.

PARTNERI

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

Bernhard Hager je zakladajúcim partnerom advo-
kátskej kancelárie. Je rakúsky advokát s oprávnením 
na výkon činnosti v Českej a Slovenskej republike. Vo 
svojej praxi sa Bernhard sústreďuje na poskytovanie 
právneho poradenstva nemecky hovoriacej klientele 

v oblasti obchodného práva, energetiky, infraštruk-
túrnych projektov a stavebného práva.

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

Stanislav Dvořák je zakladajúcim partnerom advokát-
skej kancelárie. Vo svojej praxi sa sústreďuje na obchod-
né právo, predovšetkým na M & A a právo kapitálového 
trhu, konkurzné právo a zastupovanie v súdnych kona-
niach. Stanislav Dvořák ďalej disponuje bohatými skú-
senosťami pri zastupovaní klientov v správnom súdnic-
tve, predovšetkým v daňových záležitostiach

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 nakladania s odpadmi a obalmi, sta-
vebného práva a práva nehnuteľností, energetického 
práva a regulovaných činností.

OBLASTI, NA KTORÉ SA ZAMERIAVAME

Právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície

 	Komplexná podpora v oblasti korporátneho práva
 	Due diligence
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 	Štruktúrovanie akvizícií, transakčné poradenstvo 
(M&A)

 	Akcionárske zmluvy, joint ventures
 	Fúzie, rozdelenia, zmeny právnej formy a iné typy 

premien spoločností

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

Pracovné právo
 	Príprava pracovných a manažérskych zmlúv
 	Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 	Zastupovanie pri kolektívnom vyjednávaní

Financovanie a kapitálový trh
 	Úverové a zaisťovacie zmluvy
 	Emisie dlhopisov
 	Fondy kolektívneho investovania
 	Zastupovanie v správnych konaniach v oblasti ka-

pitálového trhu

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
 	Verejná podpora, investičné ponuky

 	Verejné zákazky, koncesné zmluvy
 	Nekalá súťaž
 	Zastupovanie v súdnych a správnych konaniach 

v súťažných veciach

Zastupovanie v súdnych a arbitrážnych konaniach
 	Zastupovanie v súdnych a rozhodcovských 

konaniach
 	Ochrana investícií
 	Vymáhanie pohľadávok

Insolvencia a reštruktulizácia
 	Právne poradenstvo pre dlžníkov a veriteľov
 	Zastupovanie v konkurzných konaniach a sporoch 

vyvolaných insolvenciou
 	Uplatňovanie pohľadávok v konkurznom konaní

Životné prostredie a odpady
 	Zastupovanie pri povoľovacích konaniach, EIA, IPPC
 	Poradenstvo v oblasti och rany 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 regulač-

nými orgánmi

Regulácia hazardných hier
 	Komplexná právna podpora prevádzkovateľov ha-

zardných hier
 	Povoľovanie hazardných hier, zastupovanie voči 

orgánom štátnej správy a dozoru
 	Compliance, AML
 	Marketingové súťaže

Verejné obstarávanie
 	Právne poradenstvo pre uchádzačov a záujemcov 

pri rôznych verejných obstarávaniach
 	Príprava námietok voči postupu verejných 

obstarávateľov
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 	Príprava podnetov na začatie konania o preskú-
manie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmlúv 
vo verejnom obstarávaní

 	Zastupovanie klientov v konaniach vedených Úra-
dom pre verejné obstarávanie

 	Právne analýzy spojené s postupmi vo verejnom 
obstarávaní a s aplikačnými problémami

 	Aktívna účasť na pripomienkovaní návrhov noveli-
zácie zákona o verejnom obstarávaní

Eversheds Sutherland Dvořák Hager,  
advokátska kancelária, s.r.o.
Cintorínska	3/a
811	08	Bratislava
Tel.:	 +421	2	32	78	64	11
e-mail:	 bratislava@eversheds-sutherland.sk
www.eversheds-sutherland.com
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G.	Lehnert,	k.s. 

G. Lehnert, k.s. je právnická kancelária, ktorá po-
skytuje komplexné právne služby pre tuzemských 
a zahraničných klientov, a to najmä vo veciach 
týkajúcich sa podnikateľskej činnosti. Kancelá-
ria vznikla začiatkom roka 1990. Pod označením 
G. Lehnert pôsobí na trhu od roku 1993 a popri Bra-
tislave má vlastnú pobočku v Liptovskom Mikuláši.

Vzhľadom na 29 ročné pôsobenie na trhu poskytova-
nia právnych služieb ako aj rozsah, význam a nároč-
nosť transakcií, pri ktorých kancelária poskytovala 
právny servis svojím klientom, sa G. Lehnert radí me-
dzi najskúsenejších a najvýznamnejších poskytovate-
ľov právnych služieb na Slovensku.

Výpočet významných transakcií sa začína poraden-
stvom pre Ministerstvo pre správu a privatizáciu ná-
rodného majetku Slovenskej republiky pri privatizácií 
národných a štátnych podnikoch.

Pre Slovenskú konsolidačnú, a.s. spravovala po práv-
nej stránke v rokoch 2001 až 2002 kancelária pohľa-
dávky súvisiace s reštrukturalizáciou bánk v celkovej 
hodnote cca 100 mil. EUR a následne jej poskytovala 
komplexný právny servis pri predaji pohľadávok súvi-
siacich s reštrukturalizáciou bánk v celkovej hodnote 
cca 20 mil. EUR.

V rokoch 1998 až 2005 poskytovala kancelária kom-
plexný právny servis jednému zo spolumajiteľov TV 
MARKÍZA v kauze MARKÍZA (snaha o násilné prevzatie 
prvej súkromnej televízie na Slovensku).

Kancelária bola súčasťou aj reštrukturalizácie zdra-
votníctva prostredníctvom spoločnosti VERITEĽ, a.s., 
ktorej poskytovala komplexný právny servis pri reali-
zácii oddlženia zdravotníctva.

Ďalšou významnou kauzou v oblasti zdravotníctva 
bolo zastupovanie skupiny poslancov Národnej rady 
Slovenskej republiky pred ÚS SR vo veci preskúmania 
súladu ustanovení zákona o zákaze zisku zdravot-
ných poisťovní s Ústavou.

Kancelária zastupuje Mesto Pezinok v 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 environmentál-
nej záťaže alebo sa podarí presadiť verejný záujem na 
zachovaní existujúceho stavu.

Nie menej významnou kauzou je zastupovanie spo-
ločnosti VISTA TOWER, a.s. v súdnom spore s HM SR 
Bratislavou. HM SR Bratislava vypovedalo klientovi 
nájomnú zmluvu na úzky pás pozemku čím zmarilo in-
vestíciu za cca 18 mil EUR. Význam tohto sporu okrem 
vytvorenia právneho základu pre uplatňovanie si náro-
ku na náhradu škody voči HM SR Bratislava spočíva aj 
v tom, že ide o posúdenie právnej otázky, ktorá môže 
mať význam vo vzťahu k akýmkoľvek budúcim develo-
perským projektom, a to, či samospráva môže svojim 
na prvý pohľad právne dovoleným konaním (výpoveď 
z nájmu pozemku bez uvedenia dôvodu je štandard-
ným dojednaním v takýchto zmluvách), zmariť projekt, 
ku ktorému dávala viaceré kladné záväzné stanoviská.

G
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Kancelária úspešne zastupovala jedného z popred-
ných výrobcov biopalív v stredoeurópskom regióne 
(spoločnosť MEROCO, a.s.) v medzinárodnej arbitráži 
s dodávateľom závodu na výrobu bionafty.

Spoločnosť MEROCO, a.s. je spolu s ďalšími spoloč-
nosťami so sídlom v Slovenskej republike, v Českej 
republike, Maďarsku a Chorvátsku súčasťou biopa-
livového holdingu, ktorý je popredným výrobcom 
biopalív v Európe (patrí mu miesto v prvej desiatke 
rebríčku biopalivových spoločností) s ročným obra-
tom cca 500 mil. EUR.

V posledných dvoch rokoch asistovala kancelária pri 
akvizíciách svojich klientov do poľnohospodárstva 
a súvisiacich odvetví ako aj do ďalších odvetví v cel-
kovom objeme niekoľko desiatok miliónov EUR.

Pokiaľ ide o významné developerské projekty kance-
lária poskytuje komplexný právny servis spoločnosti 
VILLA RUSTICA, s. r. o., ktorá je developerom projektu 
VILLA RUSTICA ako aj ďalších nadväzujúcich projektov 
v lokalite Bratislava Dúbravka Brižite – Sever s celkovou 
hodnotou investície cca 35 800 000 EUR. Zároveň kan-
celária poskytuje právny servis spoločnosti VAV HOLD, 
a.s. v súvislosti s usporiadaním akcionárskych vzťahov 
v spoločnosti vlastniacej EUROPA SHOPING CENTER 
ZVOLEN. Rovnako kancelária poskytuje spoločnosti 
Stercorat Hungary Kft. - organizačná zložka SK kom-
plexné právne poradenstvo pri realizácii podnikateľské-
ho zámeru výstavby závodu na alternatívne spracova-
nie kyslých čpavkových plynov technológiou SWAATS 
v hodnote cca 20 000 000 EUR a spoločnosti ENVIRAL, 
a.s. komplexný právny servis pri realizácii podnika-
teľského zámeru výstavby závodu na výrobu biopalív 
druhej generácie v hodnote cca 170 000 000 EUR.

Väčší počet právnikov pracujúcich v kancelárii umož-
ňuje ich špecializáciu, čím kancelária vytvára pred-
poklady pre podrobné právne posúdenie každého 
prípadu. Právnici 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 or-
ganizácie MSI Global Alliance (MSI), ktorá spája vyše 

250 nezávislých právnických a účtovníckych spo-
ločností vo viac ako 100 krajinách sveta. G. Lehnert, 
k.s. má tak možnosť spolupracovať so zahraničnými 
právnickými kanceláriami pôsobiacimi v rôznoro-
dých jurisdikciách.

 

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

GHS Legal, s.r.o. je advokátskou kanceláriou, 
ktorej tím tvorí aktuálne 23 členov a ktorá po-
skytuje právne poradenstvo na území Sloven-
skej republiky a Českej republiky.

Od roku 2010 budujeme GHS Legal ako advokátsku 
kanceláriu, ktorá poskytuje profesionálne právne 
služby pre domácu aj zahraničnú klientelu. Našu 
advokátsku kanceláriu tvorí tím ľudí zložený z od-
borníkov na rôzne oblasti práva, ktorých cieľom je 
prinášať klientom efektívne riešenia vždy zohľad-
ňujúc ich skutočné potreby. Trend rozvoja našej 
kancelárie nám potvrdzuje, že našim individuál-
nym prístupom k požiadavkám klientov tento náš 
cieľ napĺňame.

Našimi klientmi sú významné slovenské ako aj medzi-
národné spoločnosti, niektorí z nich svetoví lídri vo 
svojich odvetviach. Od roku 2015 poskytujeme práv-
ne poradenstvo aj na území Českej republiky.

Zameranie advokátskej kancelárie tvorí najmä ob-
lasť obchodného práva, pracovného práva, sporová 
agenda, správne právo a právo nehnuteľností.

Právne poradenstvo poskytujeme najmä v oblastiach:

 	sietí maloobchodu a služieb /retail/,
 	komplexné právne poradenstvo pri developer-

ských projektoch v oblasti výstavby bytov, poly-
funkčných objektov a obchodných centier,

 	široká sporová agenda,

 	komplexné právne poradenstvo pre klientov z ob-
lasti IT vrátane spoločností využívajúcich technoló-
gie blockchain a práva duševného vlastníctva,

 	komplexné zabezpečenie právnych služieb súvisia-
cich s compliance, najmä projekty v oblasti ochra-
ny osobných údajov v súvislosti s GDPR,

 	poradenstvo zamerané najmä na oblasť pracovné-
ho práva pre výrobné podniky.

GHS Legal, s.r.o. 
Lazaretská	3/A
811	08	Bratislava
Tel.:	 +421	2	20	72	81	50
e-mail:	 office@ghslegal.sk
www.ghslegal.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 celkovo 39 právnikov umožňujú po-
skytovať klientom právne služby v kvalite spĺňa-
júcej tie najvyššie štandardy, a to domácim ako 
aj zahraničným klientom, zo všetkých odvetví 
obchodu a priemyslu, vo všetkých oblastiach sú-
visiacich 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 práv-
nikmi a súčasne aj obchodnými partnermi, ktorí 
rozumejú špecifikám podnikania svojich klientov.

Renomé advokátskej kancelárie Glatzová & Co. je 
silné aj v zahraničí. Významné zahraničné právnic-
ké firmy si Glatzová & Co. často vyberajú za účelom 
spolupráce na transakciách na Slovensku a v Česku. 
Patria medzi nich renomované medzinárodné kan-
celárie ako Hausfeld, Slaughter and May, Freshfields 
Bruckhaus Deringer, Hengeler Mueller, De Brau Blac-
kstone Westbroek, Kirkland & Ellis, Cleary Gottlieb 

Steen & Hamilton, Skadlen, Ashurst, Jones Day 
a Latham Watkins. Mnohé z nich sú vo svojich kraji-
nách 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, Východoslovenská 
energetika a ďalší.

O profesijnom rešpekte zo strany konkurencie sved-
čia aj dlhodobé vysoké hodnotenia kancelárie, ako 
aj jednotlivých advokátov, nezávislými ratingovými 
publikáciami ako IFLR1000, Legal 500, PLC Which 
Lawyer, či Chambers and Partners.

KĽÚČOVÉ OBLASTI PRAXE
 	Všeobecné obchodno-právne služby
 	Fúzie a akvizície
 	Pracovné právo
 	Ochrana osobných údajov
 	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 dušev-
ného vlastníctva a pracovného práva, avšak zame-
riava sa najmä na fúzie & akvizície, kde je podľa 
IFLR1000, Legal500, či Chambers Europe, dlhodobo 
radený medzi 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 ko-
ordinácii poskytovania právnych služieb pre nadná-
rodné spoločnosti v rôznych európskych krajinách.

Medzi jeho klientov patria globálne spoločnosti, prie-
myselní lídri, ako aj start-upy. Stará sa o firemné akti-
vity Glatzová & Co. na Slovensku a je členom Sloven-
skej, Českej a Medzinárodnej advokátskej komory.

Veronika Pázmányová, vedúca advokátka/vedúca 
slovenskej pobočky
Veronika Pázmányová vedie slovenskú pobočku 
Glatzová & Co. od roku 2015.

Vo svojej praxi sa zameriava na všeobecné obchod-
né právo vrátane fúzií a akvizícií, kde sa podie-
ľala na viacerých známych fúziách a akvizíciách na 
Slovensku za posledné roky, predajoch podnikov 
a cezhraničných transakciách. Veronika patrí medzi 
známych slovenských expertov na ochranu osob-
ných údajov a viedla mnohé projekty implementá-
cie GDPR v medzinárodných spoločnostiach. Venuje 
sa aj oblasti pracovného práva, kde sa zameriava 
na nastavenie vzťahov so zamestnancami, so špe-
cializáciou na ich reguláciu ako napr. monitorovanie 
zamestnancov, ochranu osobných údajov a proble-
matiku diskriminácie, ako aj na sporovú agendu, 
vrátane zastupovania klientov pred súdmi, rozhod-

covskými súdmi a orgánmi verejnej moci, prípravy 
stratégie v priebehu súdneho konania, ako aj vyjed-
návania dohôd mimosúdnou cestou.

Medzi jej klientov patria významné slovenské a me-
dzinárodné spoločnosti, od dodávateľov energií cez 
výrobcov nápojov, až po developerov a klientov z ob-
lasti automobilového priemyslu.

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

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

HAMALA KLUCH VÍGLASKÝ s.r.o. je dynamic-
kou nezávislou slovenskou právnickou fir-
mou. Poskytujú právne a konzultačné služby 
slovenským, ako aj zahraničným klientom vo 
všetkých podstatných oblastiach moderné-
ho obchodného práva v Slovenskej republike 
a tiež aj v zahraničí. Právnici HKV sú známi 
pre odborné právne znalosti, ústretový prí-
stup ku klientom a pre vynikajúcu znalosť 
slovenského obchodného prostredia. Ako 
odborníci na domáci trh poskytujú komplex-
né poradenstvo na základe medzinárodných 
skúseností.

Právnici HKV majú mimoriadne skúsenosti z pred-
chádzajúcich vysokých pozícií vo vedúcich sloven-
ských a zahraničných právnických firmách. Sú mo-
derní a prijali obchodne orientovaný a proaktívny 
prístup za účelom efektívneho a úspešného riadenia 
transakcií. Neustále vynakladajú maximálne úsilie, 
aby poskytovali najlepší právny servis za primeranú 
odmenu.

Právnici HKV sú počas profesionálnej kariéry ne-
ustále hodnotení medzinárodnými spoločnosťami 
zaoberajúcimi sa ratingom právnických 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 greenfield projektov.

CHAMBERS GLOBAL CITÁCIE
 	„Firma nám poskytuje vysoko kvalitnú prácu za ro-

zumnú cenu.“
 	„Veľmi tvrdo pracujú a sú časovo flexibilní. Ne-

meškajú, robia všetko preto dodať požadované čo 
najskôr. Sú skúsení a vedia sa tak o všetko postarať 
samostatne.“

 	„Robia viac, ako od nich možno očakávať. Snažia 
sa a dopĺňajú nás aj na úrovni biznisu, nielen po 
právnej stránke.“

 	„Sú veľmi responzívni; keď im pošlem požiadavku, 
ihneď na nej začnú pracovať a predložia ju v termí-
ne či dokonca aj skôr.“

 	„Odjakživa sú spoľahliví a odvádzajú tú najkvalit-
nejšiu prácu, pričom by som zdôraznil ich schop-
nosť rozlišovať medzi podstatnými a menej dôleži-
tými záležitosťami v rámci negociácií.“

 	„Oceňujem ich hlboké znalosti práva, praktický prí-
stup k riešeniam, spoľahlivosť, responzívnosť, pomer 
cena a poskytovaná hodnota a flexibilný billing.“

“Podporujeme taktiež obchodné vzťahy s klientmi, s dô-
razom 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 všet-
kým našim klientom,” konštatujú právnici HKV.

PARTNERI KANCELÁRIE
Roman Hamala je zakladajúcim partnerom. Má viac 
ako 20 ročnú prax v oblasti nehnuteľností, bankovníc-
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tva, PPP projektov, nadobúdania a predaji podnikov, 
investičných projektov zahraničných subjektov ako aj 
v privatizačných projektoch.

Roman Hamala je pravidelne uvá-
dzaný ako popredný právnik v ratin-
gových publikáciách LEGAL 500, IFLR 
1000, Chambers Europe, Chambers 
Global a v ďalších ratingových agen-
túrach a opísaný, okrem iného, aj 
nasledovne:

„Je veľmi dobre zorientovaný v každom aspekte M & A, 
pracuje vysoko efektívne a klientom ponúka excelent-
ný právny servis.”

Martin Kluch je zakladajúcim part-
nerom. Má rozsiahle skúsenosti 
v oblastiach nadobúdania a predaja 
podnikov, energetike, nehnuteľností 
a projektov na zelenej lúke.

Martin Kluch je pravidelne uvádzaný 
ako popredný právnik v ratingových 

publikáciách LEGAL 500, IFLR 1000, Chambers Europe, 
Chambers Global a v ďalších ratingových agentúrach 
a opísaný, okrem iného, aj nasledovne:

„Som presvedčený, že dosiahol absolútny vrchol 
v schopnostiach biznisovo orientovaného právnika 
a rozumie, čo v skutočnosti znamená poskytovať práv-
ne služby.“

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

Peter Víglaský je pravidelne uvádza-
ný ako popredný právnik v ratingových publikáciách 
LEGAL 500, IFLR 1000, Chambers Europe, Chambers 
Global a v ďalších ratingových agentúrach a opísaný, 
okrem iného, aj nasledovne:

„Čo na ňom obzvlášť oceňujeme je jeho obchodný po-
hľad na transakcie. Na jednej strane sa sústredí na 
všetky dôležité detaily a na strane druhej zároveň veci 
sleduje a posudzuje z komplexného hľadiska.“

Lukáš Michálik je partnerom. Do fir-
my vstúpil v roku 2006. Po ukončení 
právnej praxe získal LL.M. titul a Bu-
siness Law Certificate na prestížnej 
University of California, Berkeley. Po-
skytoval okrem iného poradenstvo 
vláde Slovenskej republiky v oblasti 
európskeho práva, kde získal vý-

znamné skúsenosti z verejného sektora.

Lukáš Michálik je pravidelne uvádzaný ako popredný 
právnik v ratingových publikáciách LEGAL 500, IFLR 
1000, Chambers Europe, Chambers Global a v ďalších 
ratingových agentúrach a opísaný, okrem iného, aj 
nasledovne:

„Myslíme si, že je to jeden z najviac sľubných právnikov 
na Slovensku. Je spoľahlivý v navrhovaní riešení, má 
dobré negociačné schopnosti a je rešpektovaný pre 
svoje obchodne zamerané cítenie.“

REFERENČNÉ TRANSAKCIE

Bankovníctvo a financie

 	EUR 377,000,000 syndikované projektové fi-
nancovanie aranžované bankou UNICREDIT LON-
DON, pre medzinárodné konzorcium Cintra/Porr/
Macquarie na financovanie výstavby PPP projektu 
D4R7 – obchvat Bratislavy

 	EUR 196,000,000 syndikované financovanie 
aranžované bankami HSBC Bank, ING Bank a Slo-
venská sporiteľňa, na financovanie kúpy väčšiny 
železničných vagónov prevádzkovaných štátom 
vlastnenou železničnou spoločnosťou

 	EUR 150,000,000 bilaterálne financovanie po-
skytnuté bankou BBVA na refinancovanie existujú-
ceho finančného zadlženia hlavného slovenského 
výrobcu elektriny a tepla

Obchodné právo / M & A
 	Nadobudnutie účasti v spoločnosti TATRAVA-

GÓNKA a.s. vrátane prípravy komplexne transakč-
nej a korporátnej dokumentácie

 	Kúpa časti akcií spoločnosti ŽOS Vrútky a.s., 
komplexné M&A právne poradenstvo a súvisiaca 
právna previerka

 	Predaj štátom vlastnených akcií v spoločnosti  
Slovak Telekom, a.s. (dvojúrovňový predaj pozo-
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stávajúci z prvej verejnej ponuky akcií (IPO)/Pria-
meho 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 rieky Dunaj)

 	Zastupovanie spoločnosti Cresco Group, a.s. 
ohľadom projektu „UNIQ Staromestská Office“ 
vo všetkých fázach projektu, vrátane právnych 
služieb týkajúcich sa financovania projektu, prí-
pravy vzorových nájomných zmlúv, ich negocio-
vania s jednotlivými nájomcami a príprava zmlúv 
o poskytované externej správy objektu

 	Zastupovanie Quinlan Private and Cresco 
Group a.s. v rozvíjaní projektu v hodnote nie-
koľko sto miliónov eur nazývaného “South City” 
pozostávajúceho zo zvažovanej výstavby no-
vej obytnej oblasti v Bratislave – Petržalka a to 
na pozemkoch s celkovou rozlohou viac ako 
820.000 m2

Energetické právo, infraštruktúra & preprava
 	Zastupovanie spoločnosti Slovenské elektrárne, 

a.s. v spojitosti s výrobou a predajom elektriny ako 
aj s výstavbou jadrovej elektrárne Mochovce a likvi-
dáciou jadrových zariadení

 	Vytvorenie strategického spoločného pod-
niku zameraného na prekládku tovaru medzi 
spoločnosťou BUDAMAR LOGISTICS, a.s. ( jednou 
z najväčších logistických spoločností na Sloven-
sku) a spoločnosťou Železničná spoločnosť Cargo 
Slovakia, a.s., za účelom vybudovania centra pre-
kládky tovaru zo železničných vagónov za použi-
tia najmodernejšej technológie na manipuláciu 
a rozmrazovanie v regióne Čierna nad Tisou, kde 
je umiestnený najväčší slovenský železničný uzol

Pracovné právo
 	Právne poradenstvo ohľadom dennodenných 

záležitostí všetkým slovenským JOHNSON  
CONTROLS právnym entitám, osobitne ohľadom 
pracovných zmlúv, programov zamestnaneckých 

výhod, ukončení pracovných zmlúv, odborov, bez-
pečnosti pri práci, chorôb z povolania, atď.

 	Právne poradenstvo ohľadom dennodenných 
záležitostí hlavnej švédskej módnej značky  
LINDEX pokiaľ ide o všetky oblasti pracovného prá-
va, predovšetkým s ohľadom na pracovné zmluvy, 
programy zamestnaneckých výhod a ukončovanie 
pracovných zmlúv v LINDEX právnych entitách pô-
sobiacich na Slovensku, v Českej republike, v Ra-
kúsko a Poľsku

 	Poskytovanie právnych služieb pre CBRE s.r.o., 
vrátane prípravy vzorových pracovných zmlúv, 
pracovného poriadku a vnútorných smerníc pre 
zamestnancov.

Reštrukturalizácia & insolvencia
 	Komplexná korporátna reštrukturalizácia diví-

zie “Building Efficiency” spoločnosti Johnson 
Controls v CEE regióne, vrátane, okrem iného, na-
dobudnutia obchodných podielov, predaja podni-
ku a dvoch zlúčení

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

 

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 & PARTNERS s.r.o., advokátska 
kancelária

HAVEL & PARTNERS s kanceláriami v Prahe, Brne, 
Olomouci, Ostrave a Bratislave a kontaktnými 
miestami v Ostrave a Olomouci je s tímom takmer 
200 právnikov, viac ako 100 advokátov a 500 spo-
lupracovníkov, vrátane zamestnancov spolupracu-
júcej inkasnej agentúry Cash Collectors, najväčšou 
nezávislou právnickou firmou v strednej Európe. Po-
skytujeme komplexné právne služby najvyššej úrov-
ne vo všetkých oblastiach právnej špecializácie a pre 
klientov podnikajúcich vo všetkých podnikateľ-
ských oblastiach na Slovensku aj v Českej republike.

NAŠI KLIENTI
Medzi našich klientov patria najmä veľké medzinárod-
né spoločnosti, najvýznamnejšie české a slovenské 
spoločnosti, vrátane strategických štátnych podnikov 
a orgánov verejnej správy, ale aj stredné podniky, in-
dividuálni podnikatelia a investori. Je medzi nimi aj 
cca 70 z 500 najväčších svetových spoločností pod-
ľa publikácie Fortune 500. Na Slovensku kancelária 
poskytuje služby väčšine významných slovenských 
finančných skupín a cca štvrtine zo 100 najväčších 
slovenských spoločností. Kancelária má v súčasnosti 
viac ako 1 250 klientov.

SLOVENSKÁ KANCELÁRIA
Bratislavská kancelária je hlavným kontaktným miestom 
nielen pre klientov zo Slovenska, ale aj pre českých a za-
hraničných klientov podnikajúcich v Slovenskej republi-
ke. Kancelária svojim klientom dlhodobo poskytuje kom-

plexné 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 po-
skytuje služby približne 200 stálym klientom.

MEDZINÁRODNÝ DOSAH
Máme najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu do-
stupnú pre české a slovenské advokátske kancelárie. 
Poskytujeme právne poradenstvo v 12 jazykoch vo 
viac ako 80 krajinách sveta. Až 70 % našich prípadov 
obsahuje medzinárodný prvok. Úzko spolupracu-
jeme s poprednými medzinárodnými právnický-
mi firmami v Európe, Ázii, Severnej Amerike, Afrike 
i Austrálii. Naši klienti majú vďaka tomu prístup k me-
dzinárodným aj lokálnym znalostiam a odbornosti 
prostredníctvom viac ako 30 tisíc právnikov v približ-
ne 160 krajinách sveta.

NADŠTANDARDNÉ JAZYKOVÉ VYBAVENIE
Právne služby poskytujeme v českom, slovenskom, 
anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, 
španielskom, portugalskom, holandskom, ruskom, 
poľskom a ukrajinskom jazyku.

OCENENIA NAŠEJ KANCELÁRIE

HAVEL & PARTNERS je najúspešnejšou kanceláriou 
s najkomplexnejšími službami v Českej republike aj na 
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Slovensku podľa celkového súčtu všetkých nominácií 
a titulov v rámci doterajších ročníkov súťaže Právnická 
firma roka. Trikrát za posledné štyri roky sa kancelária 
stala absolútnym víťazom tejto súťaže, kedy získala 
hlavné ocenenie Právnická firma roka pre domácu 
kanceláriu (2015, 2017, 2018) a vo všetkých odboro-
vých kategóriách sa umiestnila medzi najviac odporú-
čanými kanceláriami. Je tiež držiteľom ceny Právnická 
firma roka za najlepšie klientske služby (2015, 2016).

Najlepšou právnickou firmou v Českej republike bola 
kancelária HAVEL & PARTNERS opakovane vyhlásená 
medzinárodnou ratingovou agentúrou Who’s Who 
Legal, a to celkom osemkrát za posledných deväť 
rokov.

V rámci Global Awards vyhlasovaných spoločnosťou 
Corporate LiveWire bola kancelária dvakrát po sebe 
ocenená ako najlepšia právnická firma roka v Českej 
republike (2017, 2018).

Prestížne medzinárodné agentúry EMIS DealWatch 
a Mergermarket zaraďujú HAVEL & PARTNERS už od 
roku 2009 na prvé miesto podľa počtu realizova-
ných transakcií v celom regióne strednej a východnej 
Európy. V rámci výročných cien Corporate INTL bola 
kancelária vyhlásená za najlepšiu právnickú firmu pre 
oblasť fúzií a akvizícií v Českej republike aj na Sloven-
sku (2016). Na Slovensku získala za fúzie a akvizície 
ocenenie Právnická firma roka (2015) a šesťkrát po 
sebe tiež prestížnu globálnu cenu M&A Today Awards 
(2013–2018).

Okrem významných právnických ocenení kancelária 
získala taktiež niekoľko ďalších prestížnych cien v ČR:

 	Czech Business Superbrands – ocenenie výnimoč-
nej značky (2019)

 	TOP Zamestnávatelia – 1. miesto medzi právnický-
mi firmami (2015–2019)

 	Kancelárie roka – najlepšie pracovné a klientske 
prostredie (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 tým-
to 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 zá-
ujmov klienta v podnikateľskej praxi.

NAJVÝZNAMNEJŠIE VYBRANÉ TRANSAKCIE
Komplexné právne poradenstvo významnému 
medzinárodnému developerovi priemyselných 
a logistických objektov v súvislosti s výstavbou 
priemyselných a logistických budov v areáloch kľú-
čových podnikov v automobilovom priemysle, ako aj 
v súvislosti s akvizíciou a developmentom pozemkov 
na Zohore (výstavba logistického parku).

Komplexné právne poradenstvo predávajúcemu, vý-
znamnej stavebnej spoločnosti, pri predaji hotelo-
vého zariadenia Hotel Chopin v Bratislave a prevod 
zamestnancov spoločnosti Hotel AVION Management 
s. r. o., ktorá tiež patrí do skupiny STRABAG, a ktorá 
zabezpečuje prevádzku Hotela Chopin kupujúcemu. 
Poradenstvo zahŕňalo aj nastavovanie celkovej štruk-
túry transakcie s ohľadom na jednotlivé zložky podni-
kania, ktoré mali prejsť na kupujúceho.

Poradenstvo mestu Košice v mimoriadne komplex-
nom právnom spore s prevádzkovateľom mestského 
parkovania.

Komplexné právne poradenstvo pre Scania Real 
Estate Slovakia s. r. o., jedného z najväčších sve-
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tových výrobcov nákladných automobilov, v súvis-
losti s kúpou stavebného pozemku na Slovensku 
a budovaním nového priemyselného závodu. Práv-
ne poradenstvo spočívalo vo vykonaní právnej due 
diligence stavu pozemkov, vypracovaní transakčnej 
dokumentácie, intenzívnych rokovaniach s predá-
vajúcim, ako aj vo vypracovaní komplexnej zmlu-
vy o dielo na výstavbu nového závodu klienta na 
Slovensku.

Komplexná správa slovenského portfólia ochran-
ných známok a dizajnov spoločnosti Pivovary 
Staropramen, významného člena nadnárodnej sku-
piny Molson Coors Group.

Zastupovanie spoločnosti Železničná spoločnosť 
Slovensko, a.s. pred Európskou komisiou vo 
veci údajného porušenia pravidiel v rámci výkonu 
inšpekcie.

Právne poradenstvo pre spoločnosť RAJO a.s. pri 
príprave žaloby na Krajský súd v Bratislave proti roz-
hodnutiu Rady Protimonopolného úradu SR vo veci 
údajnej vertikálnej dohody.

Zastupovanie spoločnosti ŠKODA AUTO SLOVENSKO 
s.r.o., Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 
a Porsche Slovakia, spol. s r.o. pred Protimonopol-
ným úradom SR a Krajským súdom v Bratislave.

Komplexné právne poradenstvo investorom, fondu 
Credo Stage II L.P. a fondu Digital East Fund 2013 
SCA SICAR, v súvislosti s investíciou do spoločnosti 
Photoneo s.r.o., zahrňujúce najmä právnu due dili-
gence, nápravu zistených nedostatkov a prípravu in-
vestičnej dokumentácie.

Komplexné právne poradenstvo investorovi 
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG 
v súvislosti s investíciou a vstupom do spoločnosti 
GA Drilling, a. s., vrátane prípravy investičnej a os-
tatnej dokumentácie (dohoda akcionárov, stanovy 
spoločnosti).

Komplexné právne poradenstvo investorom, fondu 
OTB Fund Coöperatief U.A. a fondu Digital East 
Fund 2013 SCA SICAR v súvislosti s investíciou a vstu-
pom do spoločnosti Minit j. s. a., vrátane prípravy in-
vestičnej a ostatnej dokumentácie (dohoda akcioná-
rov, stanovy spoločnosti).

 

HAVEL & PARTNERS s.r.o.,  
advokátska kancelária
Centrum	Zuckermandel
Žižkova	7803/9
811	02	Bratislava
Tel.:	 +421	2	32	11	39	00
e-mail:	 office@havelpartners.sk
www.havelpartners.sk
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Hillbridges, s. r. o. 

Hillbridges je dynamický tím mladých profesio-
nálov s medzinárodnými skúsenosťami pôsobia-
ci v Bratislave so spoločným cieľom – poskytovať 
svojim klientom profesionálne právne služby 
najvyššej kvality a asistovať im pri ich najná-
ročnejších projektoch na Slovensku a v regióne 
strednej a východnej Európy.

Partneri z tímu Hillbridges pôsobili niekoľko rokov 
spoločne v poprednej medzinárodnej právnickej spo-
ločnosti Linklaters. Toto zázemie, ako aj naše bohaté 
skúsenosti získané počas práce na globálnych tran-
sakciách 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 stre-
doeurópskom regióne, ako aj v rámci globálnych 
transakčných projektov realizovaných z Veľkej Bri-
tánie. Široké spektrum nadobudnutých skúseností, 
znalosť lokálnych pomerov a schopnosť orientovať 
sa v štandardných právnych postupoch na medziná-
rodnej úrovni nám tak umožňuje poskytovať našim 
klientom trhovo orientované právne poradenstvo 
a nachádzať praktické a právne bezpečné riešenia 
pre ich projekty.

Naši partneri pôsobia ako advokáti, aj ako Solicitors 
of England & Wales.

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, teleko-
munikácií, IT, poisťovníctva a tiež reštaurácií a ho-
telov. Niektoré z popredných transakcií, na ktorých 
sme v nedávnej minulosti v tejto oblasti pracovali 
zahŕňajú:

 	poradenstvo spoločnosti Sanofi pri predaji  
Zentiva, a.s

 	predaj 100 percent akcií spoločnosti CBA Slova-
kia, a.s. private equity fondu Polish Enterprise 
Fund VII, spravovanému spoločnosťou Enterprise 
Investors

 	akvizícia podielu v spoločnosti C2i skupinou  
LG Hausys

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

PRIVATE EQUITY / MANAŽMENT INVESTÍCIÍ
Prax z transakcií v zahraničí a práca pre významných 
medzinárodných private equity klientov poskytujú 
našim právnikom výnimočné skúsenosti tejto v ob-
lasti. Naši právnici zastupovali medzinárodných 
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 sieťových odvetví, vrátane oblastí výroby a dis-
tribúcie elektriny, distribúcie a skladovania plynu, 
jadrovej, veternej a solárnej energie a ťažobného 
priemyslu. Hillbridges poskytuje poradenstvo nie-
koľkým popredným hráčom v odvetví energeti-
ky, vrátane spoločností Slovenské elektrárne, 
Eustream, Transpetrol, NAFTA, PPA Controll 
a Medzinárodná asociácia prepravcov ropy 
(IAOT). Zároveň poskytujeme poradenstvo inštitú-
ciám ako Správa štátnych hmotných rezerv SR 
či Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných 
výrobkov.

Počas pôsobenia v spoločnosti Linklaters, členovia 
nášho tímu poskytovali poradenstvo vláde Slo-
venskej republiky, ako aj súkromným investorom 
pri privatizácii niekoľkých popredných spoločnos-
tí slovenskom energetickom sektore (SPP, VSE, 
Transpetrol), pri unbundlingu Slovenského plyná-
renského priemyslu a iných slovenských energe-
tických spoločností, ako aj pri dostavbe jadrovej 
elektrárne Mochovce. Na poli infraštruktúry čle-
novia nášho tímu zastupovali klientov vo veciach 
týkajúcich sa pripravovanej privatizácie bratislav-
ského a košického letiska a ohľadom slovenských 
PPP projektov.

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

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY A NEHNUTEĽNOSTI
Naše právne poradenstvo v tejto oblasti pokrýva plnú 
škálu aktivít vrátane štruktúrovania transakcií, výstav-
by, kúpy a predaja, projektovania, prenájmu, pre-
vádzkovania, financovania nehnuteľností komerčnej, 
administratívnej a inej povahy, ako aj logistických 
a priemyselných centier na Slovensku. Medzi dlho-
dobými klientmi sú významní hráči na trhu nehnuteľ-
ností 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 medzinárodných 
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 glo-
bálnym investičným fondom Pamplona Capital 
Management a refinancovanie existujúceho ban-
kového dlhu

 	poskytovali poradenstvo ohľadom poskytnutia 
€520M syndikovaného úveru Agentúre pre nú-
dzové zásoby ropy a ropných výrobkov a jeho 
následného refinancovania

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

 

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 Kuboviča, 
pričom v roku 2010 sa tretím spoločníkom (part-
nerom) kancelárie stal JUDr. Rudolf Priečinský. 
V roku 2015 sa v dôsledku odchodu JUDr. Hagya-
riho počet spoločníkov (partnerov) kancelárie 
zredukoval na aktuálnych dvoch (Mgr. Kubovič 
a JUDr. Priečinský). HKP Legal svojou činnosťou 
kontinuálne nadväzuje na advokátsku prax svo-
jich spoločníkov, ktorá siaha až do roku 2001.

HKP Legal patrí medzi renomované slovenské advokát-
ske kancelárie, ktorá dlhodobo poskytuje kvalitné práv-
ne služby širokému spektru klientov – od nadnárodných 
(globálnych) korporácií, cez slovenské a zahraničné ob-
chodné spoločnosti, štátne resp. verejné inštitúcie, sub-
jekty tzv. tretieho sektora, až po fyzické osoby.

V súčasnosti HKP Legal predstavuje advokátsku kan-
celáriu strednej veľkosti (zahŕňajúcu celkovo 8 právni-
kov, z toho 6 advokátov), disponujúcu kombináciou 
bohatých praktických skúseností, širokých teoretic-
kých vedomostí, flexibilného prístupu zo strany mla-
dého dynamického tímu, ako aj dôkladnej znalosti 
miestneho „know-how“ získanej mnohoročným pô-
sobením 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 (v abe-
cednom poradí):

 	autorské právo, vrátane práva informačno-komu-
nikačných technológií,

 	daňové právo a daňové konanie,
 	dedičské právo a dedičské konanie,
 	dopravné právo (osobitne nároky z dopravných 

nehôd),
 	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 kona-

nie, vrátane rozhodcovského konania (arbitráže),
 	obchodné právo, vrátane obchodných spoločností 

a družstiev,
 	ochrana osobnosti (vrátane nemajetkovej ujmy) 

a ochrana dobrého mena / dobrej 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,
 	trestné právo a trestné konanie,
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 	ústavné právo (vrátane ľudských práv) a konanie 
pred Ústavným súdom SR (osobitne nároky z prie-
ťahov súdnych konaní) a Európskym súdom pre 
ľudské práva v Štrasburgu,

 	verejné obstarávanie,
 	vymáhanie pohľadávok,
 	zdravotnícke právo (osobitne lekárne),
 	zmluvné právo,
 	zodpovednosť štátu (resp. orgánov verejnej moci).

Popri klasickej advokátskej agende sa HKP Legal an-
gažuje aj vo viacerých väčších projektoch tzv. maso-
vej agendy, týkajúcej sa hromadného uplatňovania 
práv „slabších“ subjektov voči „silnejším“ protistra-
nám. Konkrétne ide napr. o ochranu práv spotrebite-
ľov (najmä proti inkasným a nebankovým spoločnos-
tiam) 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 re-
gionálnu 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), 
vrátane ich úzkej vzájomnej kooperácie, predstavu-
jú dôležitú konkurenčnú výhodu HKP Legal (oproti 
menším kanceláriám resp. sólo-advokátom), ktorá 
poskytuje našim klientom pridanú hodnotu a doda-
točné benefity v podobe možnosti paralelnej angažo-
vanosti vo viacerých náročných kauzách, ako aj mož-
nosti okamžitej plnohodnotnej substitúcie v prípade 
nemožnosti (dočasnej alebo trvalej) pokračovania 
v niektorej kauze zo strany príslušného právnika. Za 
ďalšiu nezanedbateľnú výhodu HKP Legal považuje-
me tiež prijateľnú 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 záuj-
mov pri každom úkone právnych služieb, ako aj za-
meraním na výsledky, hľadaním efektívnych riešení 
a proaktívnym prístupom. A v neposlednom rade si 
zakladáme na hodnotách ako otvorená komuniká-
cia, transparentné podmienky, férové postupy, ako aj 
zodpovednosť za prípadné pochybenia.

 
 

 

HKP Legal, s.r.o.
Križkova	9
811	04	Bratislava
Tel.:	 +421	02	57	37	36	36
e-mail:	 office@hkplegal.sk
www.hkplegal.sk
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HMG	LEGAL,	s.r.o. 

HMG Legal so sídlom v Bratislave je jednou zo 
štyroch spoločností patriacich do HMG Advisory 
Group. Kontinuálny rozvoj spoločnosti založený 
na dôvernej znalosti lokálnej právnej a obchod-
nej situácie a neustále sa zvyšujúca kvalita po-
skytovaných služieb, posunuli spoločnosť na 
úroveň renomovaných a silných kancelárií. Svo-
jim klientom ponúka komplexnú škálu právnych 
služieb vo všetkých oblastiach práva a to na 
vnútroštátnej, európskej ako aj medzinárodnej 
úrovni. 

Okrem vedúceho partnera JUDr. Jána Gajana, dsipo-
nuje HMG kvalitným tímom špecializovaných odbor-
níkov z oblasti práva a ekonómie, ktorý pozostáva zo 
skúsených advokátov, spolupracujúcich akademic-
kých pracovníkov a podporného personálu.

Charakteristickou črtou kancelárie je najmä vysoká 
odbornosť, individuálny a aktívny prístup pri riešení 
úloh, ktoré sú výborným predpokladom poskytnúť 
klientovi takú kvalitu, ktorá vedie k jeho maximálnej 
spokojnosti a istote.

Úspech spoločnosti súvisí s úspechmi a kvalitami 
každého jednotlivca, ktorý je súčasťou tímu.

 

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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HRONČEK	&	PARTNERS	s.r.o. 

Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS 
s.r.o., so sídlom v Žilině, a pracoviskami v Marti-
ne a v Bratislave, poskytuje v spolupráci s Advo-
kátskou kanceláriou JUDr. Kvetoslava Kolínová, 
s.r.o. so sídlom v Žiline, kvalitné právne služby 
nielen slovenským ale aj zahraničným klientom. 
Tím tvoria špičkoví odborníci so skúsenosťami 
v mnohých projektoch a prípadoch v rôznych 
oblastiach práva. Cieľom je neustály odborný 
rast a vytvárať pre klientov efektívne riešenia 
v ich podnikateľskej činnosti. 

Rozsahom poskytovaných právnych služieb, a skú-
senosťami v odbore sa stala jednou z najväčších 
advokátskych kancelárií v Žilinskom regióne aj v Slo-
venskej republike. Klientom zabezpečuje komplexné 
právne poradenstvo a zastupovanie v rôznych oblas-
tiach práva. Osobitne sa zameriava na špecifické ob-
lasti práva, akými sú:

 	Medicínske a farmaceutické právo
 	Doprava, špedícia a logistika
 	Partner verejného sektora, Whistleblowing, AML
 	Pracovné právo
 	Verejné obstarávanie
 	Ochrana osobných údajov a aplikácia Nariadenia 

GDPR
 	Právo duševného vlastníctva a informačných 

technológií
 	Právo hospodárskej súťaže
 	Právo v oblasti nehnuteľnosti a developing

Samozrejmosťou sú profesionálne právne služby 
v oblasti obchodného práva, práva obchodných 
spoločností, finančného a daňového práva, poisťov-
níctva a občianskeho práva. Právne služby poskytuje 
v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazy-
ku. Úzko spolupracuje s viacerými vysokokvalifikova-
nými odborníkmi v rôznych oblastiach vďaka čomu 
klientom zabezpečuje komplexný servis na jednom 
mieste.

MEDICÍNSKE A FARMACEUTICKÉ PRÁVO
Ako jedna z mála na slovenskom trhu sa špecializu-
je na oblasť medicínskeho a farmaceutického resp. 
liekového práva. Anglicky hovoriaci tím špecialistov 
aj so vzdelaním z odboru farmácia a praktickými pra-
covnými skúsenosťami v lekárenstve poskytuje práv-
ne služby poskytovateľom zdravotnej a lekárenskej 
starostlivosti, držiteľom distribučných či výrobných 
povolení na nakladanie s liekmi a zdravotníckymi 
pomôckami, etablovaným na európskom trhu. Pre 
uvedených klientov poskytuje právne poradenstvo, 
vypracúvanie právnych analýz a stanovísk v oblasti 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, nakladania 
a obchodovania s liekmi, niektorými výživovými do-
plnkami a zdravotníckymi pomôckami a to aj so za-
meraním na osobitnú právnu úpravu daňového práva 
a problematiku zrážkovej dane. Zabezpečuje tiež mo-
nitoring slovenskej a európskej legislatívy v medicín-
skom a farmaceutickom práve, analýzu zmien práv-
nych predpisov a ich praktické uplatňovanie v rámci 
Európskej únie a využitie v každodennej praxi.
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DOPRAVA, ŠPEDÍCIA A LOGISTIKA
V tejto oblasti sa špecializuje na riešenie sporov 
a poskytovanie právneho poradenstva v oblasti vnút-
roštátnych a medzinárodných prepráv tovaru pre 
všetky druhy dopravy. Vďaka praxi založenej na spo-
lupráci s odborníkmi v oblasti dopravy, špedície a lo-
gistiky ponúka právne služby viacerým dopravným 
a špedičným spoločnostiam, čo je zárukou poskyto-
vania efektívnych riešení, ktoré sú založené na skúse-
nostiach v danej oblasti. Od júna 2016 je pridruženým 
členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej 
republiky, kde sa v rámci svojho pôsobenia zúčast-
ňujeme zasadnutí pracovných skupín právnikov pri 
príprave a pripomienkovaní legislatívnych návrhov 
právnych predpisov z daných oblastí. Spolupracuje 
so skupinou SATUM, ktorá patrí medzi významné spo-
ločnosti pôsobiace v oblasti korporátneho poistenia 
a risk managementu o.i. aj v doprave a špedícii. In-
tenzívne sa venuje právnemu poradenstvu pri riešení 
a vymáhaní pohľadávok a riešení škodových udalostí 
v doprave podľa Dohovoru CMR.

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
V daných oblastiach má množstvo úspešných regis-
trácií ochranných známok ako i zastupovanie klien-
tov v konaniach vedených Úradom priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky, v súdnych sporoch 
a mimosúdnych jednaniach pri sporoch z porušenia 
práva duševného vlastníctva, napr. pre porušenie 
práv z ochrannej známky spoločnosti distribuujúcej 
kozmetické prípravky zo zahraničia do Slovenskej 
republiky a ochrany práv k obchodnému či domé-
novému menu. Poskytla taktiež služby viacerým 
spoločnostiam pôsobiacim v oblasti IT, najmä pri 
vypracovaní zmluvnej dokumentácie, poradenstvo 
k otázkam autorského práva, jeho ochrany a udeľo-
vaniu licenčných oprávnení.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A REGISTRÁCIA 
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
V oblasti verejného obstarávania poskytuje kom-
plexné právne poradenstvo subjektom v postavení 
zadávateľov verejných zákaziek i uchádzačom o ve-
rejné zákazky. Svojich klientov zastupuje i v kona-
niach pred príslušnými orgánmi. Od účinnosti zákona 
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 
advokátska kancelária poskytuje na vysokej odbor-

nej a profesionálnej úrovni služby v oblasti zápisu 
subjektov do registra partnerov verejného sektora 
a ďalších súvisiacich služieb oprávnenej osoby. Poč-
tom úspešných registrácii sa advokátska kancelária 
HRONČEK & PARTNERS s.r.o. stala lídrom v danej 
oblasti.

HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Národná	10
010	01	Žilina
Tel.:	 +421	908	602	017
e-mail:	 info@legalfirm.sk
www.legalfirm.sk
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IKRÉNYI	&	REHÁK,	s.r.o. 

Advokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. 
poskytuje právne služby na slovenskom trhu 
od roku 2008 a tvorí ju približne 20-členný tím. 
Právnici pôsobiaci v advokátskej kancelárii majú 
skúsenosti s transakciami v domácom prostredí, 
ako aj s medzinárodným prvkom. Kancelária sa 
zameriava najmä na oblasť insolvencie, IT a du-
ševné vlastníctvo, sporovú agendu, súťažné 
právo, M & A, korporátne, obchodné a pracovné 
právo, ale aj ďalšie špecifické oblasti podľa po-
trieb klientov.

INSOLVENCIA
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. má bohaté skúsenosti v ob-
lasti konkurzov a reštrukturalizácií obchodných spo-
ločností. V oblasti insolvenčného práva spolupra-
cuje s viacerými významnými bankami. Advokátska 
kancelária v súčasnosti (priamo alebo prostredníc-
tvom dcérskej správcovskej spoločnosti I & R KON-
KURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.) administruje 
insolvenčné konania v celkovom objeme približne 
550 miliónov Eur. V minulom roku (priamo alebo 
prostredníctvom dcérskej správcovskej spoločnosti) 
poskytovala komplexné insolvenčné poradenstvo 
v konkurze spoločnosti vyrábajúcej pletené poťahy 
na matrace, ktorý je z hľadiska počtu zamestnan-
cov najväčším konkurzom vyhláseným v roku 2018 
na Slovensku. Medzi najväčšie projekty, v ktorých 
poskytovala advokátska kancelária v minulom roku 
insolvenčné poradenstvo ďalej patrí konkurz prvého 
slovenského outletového centra, príprava reštruktu-

ralizácie a následného konkurzu spoločnosti podni-
kajúcej v oblasti vývoja, výroby a predaja uhlíkových 
materiálov a finálnych výrobkov pre dopravu a prie-
mysel, konkurz spoločnosti podnikajúcej vo výrobe 
a vývoji univerzálnych dokončovacích strojov, kon-
kurz spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou za-
meranej na výkup, odber, spracovanie a distribúciu 
odpadov za účelom ich zhodnotenia, konkurz spo-
ločnosti podnikajúcej vo výrobe kovových konštrukcií 
a ďalšie. Advokátska kancelária zastupovala Hlavné-
ho mesta SR – Bratislavy pri ochrane pamiatkového 
fondu v konkurze, ďalších slovenských a zahranič-
ných veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných 
konaniach ako aj samotných konkurzných a reštruk-
turalizačných správcov.

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti sme vykoná-
vali funkciu reštrukturalizačného správcu spoloč-
nosti podnikajúcej vo výrobe hliníkových konštrukcií 
a spoločnosti podnikajúcej v poľnohospodárstve, 
živočíšnej výrobe a obnoviteľných zdrojov, pri-
čom obe reštrukturalizácie boli úspešne ukončené 
v roku 2018. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti 
sme v minulom roku vykonávali funkciu dozorné-
ho správcu spoločnosti podnikajúcej v oblasti vý-
roby technických vlákien pre airbagy, pneumatiky, 
laná, siete a tkanie s približne 450 zamestnancami 
s dcérskou spoločnosťou v Lotyšsku s približne 
150 zamestnancami a pivovarníckej spoločnosti, 
reštrukturalizáciu sme pripravovali aj spoločnosti 
v potravinárskom priemysle s majetkom cca 14 mil. 
EUR.

I
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Advokátska kancelária prostredníctvom dcér-
skej spoločnosti vykonáva aj funkciu konkurzných 
a reštrukturalizačných správcov s kanceláriami v Bra-
tislavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Prešovskom 
a Košickom kraji. Správcovská kancelária v súčasnos-
ti administruje približne 80 konkurzných a reštruktu-
ralizačných konaní.

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Advokátska kancelária v roku 2018 zastupovala jed-
ného z účastníkov konania, ktorému bola uložená 
pokuta v konaní pred Protimonopolným úradom vo 
veci súdneho prieskumu rozhodnutia a poskytovala 
právne poradenstvo v súvislosti s prešetrovaním po-
dozrenia z kartelového konania. Kancelária odporu-
čila postup subjektu podnikajúcemu v čiastočne re-
gulovanom segmente v spornom prípade z hľadiska 
práva hospodárskej súťaže, navrhla štruktúru tran-
sakcie z hľadiska súladu s pravidlami kontroly kon-
centrácie posudzovanej v konaní pred PMÚ vo vzťahu 
k podnikom s obratom cca 40 miliónov Eur, navrhla 
štruktúru transakcie prevodu obchodnej spoločnosti 
z hľadiska súladu s pravidlami kontroly koncentrá-
cie vo vzťahu k podniku s obratom cca 17 miliónov 
Eur a posudzovala otázky koncentrácie joint venture 
v aktuálnom objeme cca. 60 miliónov Eur.

IT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Naša kancelária sa orientuje na zastupovanie širo-
kého spektra spoločností z oblasti informačných 
technológií, medzi ktoré patria tak start-upové spo-
ločnosti, výrobcovia high-tech zariadení a čipov, po-
skytovateľov služieb spojených s využitím bezpilot-
ných dronov, prevádzkovatelia systémov platobných 
terminálov, bankových systémov, stravovacích kariet, 
podpory mobilným operátorom, ale aj poskytovate-
ľom komplexných riešení IT infraštruktúr, jednému 
z najväčších softwarových domov na Slovensku, ďalej 
spoločnosti s najvyšším podielom na trhu ERP riešení 
pre plánovanie a riadenie podnikových procesov.

V oblasti duševného vlastníctva poskytuje advokát-
ska kancelária právne služby najmä niekoľkým vy-
davateľstvám printových médií, prevádzkovateľom 
internetových portálov a prevádzkovateľom rozhla-
sového vysielania. Klientov zastupuje v autorskopráv-
nych konaniach, konaniach o ochrane osobnostných 
práv ako aj v konaniach priemyselno-právnych vrá-

tane zastupovania pred Úradom priemyselného 
vlastníctva

M&A
V rámci transakčnej agendy advokátska kancelária 
v roku 2018 zastrešila niekoľko významných transakcií, 
predovšetkým poskytovala právne poradenstvo klien-
tovi – developerovi v súvislosti so vstupom strategic-
kého zahraničného spoluinvestora a známej develo-
perskej spoločnosti do projektu výstavby významného 
polyfunkčného centra v Bratislavskom podhradí – lo-
kalita Vydrica s vytvorením spoločného podniku (joint 
venture) v hodnote 60 miliónov EUR. Advokátska kan-
celária ďalej poskytovala poradenstvo pri vytvorení jo-
int venture štruktúry dvoch významných slovenských 
podnikateľských skupín za účelom následnej akvizície 
poštového podniku vrátane komplexnej úpravy akcio-
nárskych vzťahov, pri predaji 100 % akcií IT spoločnosti 
vrátane vysporiadania súvisiacich vzťahov, pri predaji 
developerského projektu v Bratislave zahŕňajúceho 
kombináciu predaja pozemku a investičnej spoloč-
nosti pre významnú developerskú skupinu vrátane 
prípravy štruktúry transakcie v hodnote cca 14 milió-
nov EUR, pri vstupe investora do prestížneho projektu 
vývoja a výroby lietajúceho vozidla zahŕňajúceho zlo-
žitú korporátnu štruktúru a luxemburské právo. Naša 
kancelária sa podieľala aj na príprave predaja viace-
rých menších podnikov, častí podnikov či spoločností 
z rôznych oblastí

SPOROVÁ AGENDA
Kancelária IKRÉNYI & REHÁK zastrešuje niekoľko 
stoviek sporov, vo viacerých prípadoch v hodnote 
niekoľkých desiatok miliónov EUR, z rôznych oblastí 
najmä občianskeho práva, ochrany osobnosti, ne-
kalosúťažného konania, obchodného, insolvenčné-
ho, bankového a daňového práva, ako aj v oblasti 
náhrady škody z titulu porušenia európskeho prá-
va. Klientov zastupuje v konaniach so strategickým 
významom napríklad v oblasti autorských práv či 
energetiky. Súčasne poskytuje právnu podporu pri 
mimosúdnom vymáhaní niekoľkých tisícov pohľadá-
vok z oblasti poisťovníctva či rôznych služieb. Klien-
tov kancelária zastupuje aj v správnom súdnictve 
a ústavnom súdnictve. Kancelária taktiež spracúva 
analýzy a stanoviská k hroziacim alebo prebiehajú-
cim sporom, či vypracovanie alebo revíziu uplatňova-
ných procesných stratégií.
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V roku 2018 sme zastupovali klientov v sporoch 
v hodnote približne 200 miliónov EUR. Kancelária 
sa v uplynulom roku venovala aj strategickej litigácii 
v nekomerčnej oblasti základných práv a slobôd pre 
znevýhodnené osoby.

KORPORÁTNE PRÁVO A PRACOVNÉ PRÁVO
Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne 
služby súvisiace s korporátnou agendou obchodných 
spoločností od zakladania spoločností, právne služ-
by pri ich činnosti, vnútorných procesoch a zmenách, 
akcionárskych vzťahoch vrátane práva cenných pa-
pierov, až po ich likvidácie. Poskytuje taktiež služby 
oprávnenej osoby pre register partnerov verejného 
sektora.

Medzi našich stálych klientov patria viaceré popred-
né ale aj začínajúce IT spoločnosti, stredné a veľké 
developerské a investičné spoločnosti, spoločnosti 
pôsobiace v oblasti prepravy a strojárenstva, holding 
dovozcov a predajcov osobných vozidiel rôznych 
značiek, ako aj spoločnosti z oblasti energetiky, od-
padového hospodárstva a životného prostredia.

Najmä pre korporátnych klientov poskytuje advokát-
ska kancelária širokú podporu v rôznych oblastiach 
pracovného práva, vrátane prípravy interných pred-
pisov, postupov, pracovnoprávnej dokumentácie či 
v súvislosti s vysielaním a prijímaním zamestnancov, 
vrátane zastupovania klientov aj pred zahraničnými 
orgánmi. Rozsiahla pracovnoprávna agenda je spo-
jená aj s početnými insolvenčnými konaniami. Naša 
kancelária zastupuje korporátnych ale aj individuál-
nych klientov v pracovnoprávnych sporoch.

 

IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
Šoltésovej	2
811	08	Bratislava
Tel.:	 +421	918	617	192
e-mail:	 office@ikrenyirehak.sk
www.ikrenyirehak.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.

Vznikla v roku 2008 po odchode globálneho lídra na 
trhu právnych služieb – Linklaters – z regiónu stred-
nej Európy, pričom tak nastala vhodná príležitosť pre 
spojenie pôvodných kancelárií v Bratislave, Bukureš-
ti, Budapešti a Prahe, čo vytvorilo základy budovania 
novej značky Kinstellar.

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 
významné zahraničné skúsenosti.

Kinstellar pracuje na mimoriadne komplexných 
a komplikovaných právnych prípadoch pre široké 
portfólio klientov, ktorým je popri poskytovaní práv-
neho poradenstva aj dôležitým dennodenným part-
nerom pri ich podnikaní. Kvalitou a rozsahom svojich 
služieb sa radí medzi špičku právnických firiem v re-
gióne strednej a východnej Európy. Popri nadnárod-
ných klientoch je advokátska kancelária rovnakou 
mierou vyhľadávaná aj na dennodennú právnu agen-
du a poradenstvo domácej klientele.

Lokálne pobočky advokátskej kancelárie Kinstellar 
sa umiestňujú na popredných pozíciách v rebríčkoch 
nezávislých hodnotení právnických 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 predo-
všetkým nasledujúcim oblastiam:

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

nej problematiky, projektového, exportného, akvi-
zičného, syndikovaného a ďalšieho špecializova-
ného financovania)

 	nehnuteľnosti a výstavba (vrátane výstavby, pro-
jektov, územného plánovania, stavebných povole-
ní, 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
 	riziká a citlivé vyšetrovania (Compliance, Risk and 

Sensitive Investigations)

K
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 	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 Mana-
gement, Biosynth, BMW, Continental Automotive 
Systems Slovakia, CSOB, Citibank, Czech Property In-
vestments, Dell, Delphi Automotive, Eset, Ford (Sum-
mit Motors Slovakia), HeSteel Group, Inteva Products, 
Jaguar Land Rover, KBC Group, Magna Slovteca, Mas-
terCard Europe, Mid Europa Partners, Mota Engil, NN, 
Nexans, Opel, Penta Investments, PointPark Proper-
ties, Prima banka, Prologis, Royal Bank of Scotland, 
RWE, Slovak Telekom, Slovalco, Slovenská sporiteľňa, 
Sumitomo, Sygic, Tatra banka, Tesco, The Capital 
Markets Company, UniCredit Bank, Veolia, Vinci Con-
cessions, Východoslovenská energetika, WashPenn/
Audia Plastics, Wood & Co., Wood Group, WP Carey, 
YIT, Západoslovenská energetika, 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, viď: http://www.nadaciapontis.
sk/advokatiprobono.

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:	 zuzana.orlickova@kinstellar.com
www.kinstellar.com
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Krivak & Co, s.r.o. 

V roku 1996 založil Martin Krivák vlastnú advo-
kátsku kanceláriu so zámerom poskytovať práv-
ne služby na úrovni, férovo, ľudsky a s osobným 
prístupom ku každému prípadu. Rýchlo sa mu 
podarilo pracovať na veľkých kauzách a získať 
tak skúsenosti a uznanie.

Tím Krivak & Co. je stabilný, všetci naši právnici pra-
cujú pre kanceláriu viac ako 7 rokov. Držíme krok so 
zmenami v právnom svete sledovaním legislatívneho 
procesu, štúdiom literatúry a účasťou na odborných 
konferenciách. Každý v tíme má svoj štýl, preto mô-
žeme pracovať s jednotlivými klientmi tak, ako im 
to vyhovuje. Hlavné piliere odbornosti kancelárie sú 
sporová agenda, finančné právo a právo obchodných 
spoločností.

Pri našej práci považujeme za dôležité ctiť ducha prá-
va (dobro a spravodlivosť). Aj preto podporujeme ko-
munitné projekty a prácu pro bono. Dostalo sa nám 
dostatok zdravia, práce, máme strechu nad hlavou 
a žijeme v nadbytku. S týmito výsadami sa chceme 
podeliť aj s inými, ktorí to potrebujú.

 

Krivak & Co, s.r.o.
Gajova	13
810	00,	Bratislava
Tel.:	 +421	2	57	10	04	11
e-mail:	 office@krivak.sk
www.krivak.sk
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KVASŇOVSKÝ	&	PARTNERS	|	ADVOKÁTI	
s.r.o.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PART-
NERS | ADVOKÁTI je už 11 rokov stabilnou a stále 
sa rozvíjajúcou advokátskou kanceláriou posky-
tujúcou právne služby predovšetkým na území 
Slovenskej republiky a Českej republiky.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby svo-
jim klientom prostredníctvom viacerých spolupra-
cujúcich advokátov, advokátskych koncipientov, 
ďalších právnikov, niekoľkých právnych asistentov 
a ďalšieho administratívneho personálu. Vysoká za-
stupiteľnosť jednotlivých členov advokátskej kance-
lárie zabezpečuje takmer nepretržitú možnosť posky-
tovania adekvátnej a bezodkladnej právnej pomoci 
našim klientom.

Vzhľadom k príbuznosti trhov Slovenskej republiky 
a Českej republiky si záujmy našich klientov vyžia-
dali pôsobenie advokátskej kancelárie KVASŇOV-
SKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI aj v Českej republike. 
Z toho dôvodu sa rozšírila advokátska kancelária 
v roku 2009 aj do Českej republiky, a to prostredníc-
tvom zriadenia pobočky advokátskej kancelárie so 
sídlom v Prahe. Rozšírenie poskytovania právnych 
služieb na územie Českej republiky bolo umožnené 
zápisom vedúceho advokáta a zakladajúceho part-
nera našej advokátskej kancelárie JUDr. Miloša Kvas-
ňovského do zoznamu európskych advokátov Českej 
advokátskej komory.

V roku 2018 otvorila advokátska kancelárie KVAS-
ŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI svoju ďalšiu po-

bočku a stále zastúpenie aj v Košiciach, Slovenská 
republika.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | 
ADVOKÁTI získala v roku 2017 a rovnako v roku 2018 
ocenenie Právnickej firmy roka – veľmi odporúčaná 
kancelária v kategórií pracovné právo. V roku 2019 zís-
kala advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
| ADVOKÁTI absolútne víťazstvo a ocenenie Právnickej 
firmy roka v kategórii pracovné právo, tiež ocenenie 
v kategórii daňové právo – veľmi odporúčaná kance-
lária a ocenenie v kategórii energetika a energetické 
projekty – odporúčaná kancelária.

Vedúcim partnerom a zakladate-
ľom advokátskej kancelárie KVAS-
ŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI je 
JUDr. Miloš Kvasňovský. V roku 
2004 absolvoval Právnickú fakultu 
Univerzity Komenského v Bratisla-
ve, na ktorej následne získal aj titul 
doktor práv. V roku 2007 absolvoval 

advokátske skúšky, pričom od 1. januára 2008 pôso-
bí ako samostatný advokát a zároveň je od februára 
2009 zapísaný v zozname európskych advokátov 
Českej advokátskej komory so sídlom advokátskej 
kancelárie v Prahe, ktorá je jednou z pobočiek ad-
vokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | 
ADVOKÁTI. V právnej praxi sa špecializuje na oblasť 
pracovného práva, procesného práva a súdnych spo-
rov, obchodného práva s daňovými aspektmi vrátane 
trestného práva, na energetiku, ako aj správne právo 
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a správne súdnictvo. Počas svojej právnej praxe sa 
autorsky podieľal na viacerých článkoch vydaných 
v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci širokej 
verejnosti, od roku 2008 pôsobil ako člen Generál-
nej rady Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, je 
členov viacerých dozorných rád spoločností klientov 
advokátskej kancelárie, aktívne pôsobí pri tvorbe od-
borných príspevkov jednotlivých členov advokátskej 
kancelárie, podporuje právnické weby a prostredníc-
tvom advokátskej kancelárie je partnerom špecializo-
vaných odborných publikácií, vykonáva prednáškovú 
činnosť na FEI Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave, je senátorom Európskeho hospodárskeho se-
nátu. V rámci pro bono aktivít je podporovateľov vy-
dania už niekoľkých detských kníh vrátane audiokníh, 
ktoré spestrujú nemocničný pobyt chorým deťom po 
celom Slovensku.

PRÁVNE SLUŽBY
Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | AD-
VOKÁTI sa zameriava na komplexné právne služby 
a poradenstvo nielen podnikateľom, ale aj iným práv-
nickým osobám (občianske združenia, neziskové orga-
nizácie, nadácie) a fyzickým osobám, a to ako domá-
cim, 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. Členo-
via advokátskej kancelárie sú autormi niekoľkých od-
borných článkov uverejňovaných v právnických, ale aj 
hospodársko-ekonomických periodikách a zároveň 
sú častými prednášateľmi a školiteľmi v praktických 
otázkach práva a jednotlivých oblastí práva pre ma-
nažérov alebo zamestnancov klientov advokátskej 
kancelárie.

Poskytovanie právnych služieb domácim klientom, 
klientom so zahraničnou majetkovou účasťou, resp. 
s medzinárodnou pôsobnosťou a partnerstvo so 
zahraničnými 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 | ADVOKÁTI. 
Osobný prístup a angažovanosť pre záujem klienta sú 

základným znakom každého riešenia poskytovaného 
z našej strany.

Zameranie na cieľ a záujem klienta, rozvaha a záro-
veň angažovanosť pre dosiahnutie klientom očaká-
vaného výsledku sa prejavujú nielen v tvorbe doku-
mentov, ale tiež na rokovaniach vo veciach klienta 
alebo v zastupovaní záujmov klienta pred súdmi ale-
bo inými štátnymi orgánmi.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | AD-
VOKÁTI poskytuje v súčasnosti právnu pomoc svojim 
klientom aj pri riešení ich právnych vzťahov v zahraničí, 
a to prostredníctvom viacerých advokátskych part-
nerov predovšetkým v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, na 
Ukrajine, v Maďarsku, ale aj v Chorvátsku, Srbsku alebo 
v Bulharsku.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | AD-
VOKÁTI zároveň spolupracuje s advokátskymi kancelá-
riami siete ARZINGER & PARTNERS, čím je podporená 
čo najkomplexnejšia právna pomoc pre klientov s me-
dzinárodnou pôsobnosťou.

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.

Nielen vysoká odbornosť a profesionalita, ale aj ml-
čanlivosť, etika a morálka sú základnými zásadami 
práce advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PART-
NERS | ADVOKÁTI, ktorá je otvorená klientom každej 
kategórie.

OBLASTI PRÁVA
Obchodné právo vrátane komplexného korporátne-
ho poradenstva a zastupovania

Daňové právo a zastupovanie klientov v rámci výko-
nu daňovej kontroly zo strany správcu dane, v daňo-
vom konaní, uplatňovanie záujmov daňových subjek-
tov v správnom súdnictve

Pracovné právo z pohľadu ochrany a presadzovania 
záujmov zamestnávateľov / zamestnancov, agentúr-
ne zamestnávania, riešenie otázok pracovnej migrá-
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cie a vysielanie / prijímania zamestnancov, vrátane 
zastupovania v konaniach pred súdmi alebo správny-
mi orgánmi vrátane kontrol inšpektorátov práce

Zmluvná agenda obchodného a občianskeho prá-
va, vrátane spotrebiteľskej agendy

Sporová agenda a Správna agenda vrátane zastu-
povania klientov v konaniach pre správnymi orgánmi

Energetické právo a legislatíva

Trestné právo a obhajoba v trestnom konaní, vrá-
tane priestupkového konania a riešenia dopravných 
nehôd a priestupkov

Vymáhanie pohľadávok, audity a tvorba interných 
procesov

Právo nehnuteľností, vlastnícke a nájomné vzťahy

Ochrana osobných údajov

Odpadové hospodárstvo / Právo životného 
prostredia

Rodinné právo a rozvody vrátane riešenie úprav 
práv a povinností k maloletým deťom, vyporiadania 
bezpodielových spoluvlastníctiev manželov

Vďaka ucelenému charakteru právnych služieb je 
advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | 
ADVOKÁTI v prípade osobitnej požiadavky klienta aj 
koordinátorom právno – administratívnej služby;

Manažment kvality predovšetkým pre oblasť systé-
mu manažérstva kvality (ISO 9001) a systému enviro-
mentálneho manažértsva (ISO 14001), koordinácia, 
procesné nastavovanie a vyhodnocovanie plnenie 
jednotlivých úloh a kritérií (interné audity, získanie / 
obnovenie certifikátov)

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
Dunajská	2317/32
811	08	Bratislava

pobočka:
Alžbetina	18/2
040	01	Košice

Tel.:	 +421	2	44	45	05	56
e-mail:	 office@kvasnovsky-partners.sk
www.kvasnovsky-partners.sk
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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 
štyrmi partnermi. Dvaja z nich - Dr. Gabriel Lan-
sky a Dr. Gerald Ganzger patria medzi popred-
ných rakúskych advokátov. Tretím partnerom 
bol do januára 2019 Mgr. Štefan Holý, slovenský 
advokát, zameraný najmä na akvizičnú činnosť. 
Dôležitú úlohu zohráva JUDr. Martin Jacko, kto-
rý je súčasťou spoločnosti od roku 2008 a okrem 
akvizičnej činnosti, riadi každodenný biznis 
a prevádzku 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 bolo len niekoľko advokátskych kancelá-
rií, ktoré 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 klienti nás často žiadajú, aby sme počas 
implementácie projektu zastávali pozície vo vedení 
ich spoločností a prevzali tak na seba zodpovednosť 
za úspešnosť projektu.

Svoje služby tiež poskytujeme nadnárodným klien-
tom, ktorí majú projekty na Slovensku a uvedomujú 
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si, že ich vlastné kapacity z rôznych dôvodov ne-
postačujú na niektoré špecifiká slovenskej právnej, 
politickej a spoločenskej komunity. V malej krajine, 
ako je Slovensko – kde každý každého pozná – 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 ve-
domí a ktoré denne používame pri 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, Slovak Com-
pliance Circle (SCC), ktorej členmi sú spoločnosti 
s ročnými výnosmi dosahovanými v Slovenskej re-
publike spolu takmer 13 miliárd euro. JUDr. Martin 
Jacko je členom predstavenstva tejto významnej or-
ganizácie, zatiaľ čo naša spoločnosť, je spolu s KPMG 
Slovensko spol. s r.o. a Slovensko-nemeckou ob-
chodnou a priemyselnou komorou, jedným zo zakla-
dajúcich členov.

Majúc na zreteli naše špeciálne zameranie na sta-
vebný sektor a nehnuteľnosti založili sme spoločnosť 
s názvom LGP Business Consulting, s. r. o., ktorá sa 
venuje technickým, procesným a obchodným po-
radenským službám pre stavebné firmy a veľké de-
veloperské spoločnosti. Zároveň poskytuje služby 
verejného obstarávania s ohľadom na potreby našich 
klientov – verejných obstarávateľov.

Od júla 2018 sme nadviazali spoluprácu so spoloč-
nosťou Andersen Global - medzinárodnou asociáciou 
právne nezávislých členských firiem poskytujúcich 
celosvetové daňové a právne poradenstvo. Spoluprá-
cou s rozrastajúcou sa medzinárodnou firmou - spolu 
s 4.000 profesionálmi vo vyše 130 pobočkách - máme 
možnosť zastrešovať záujmy našich klientov bez zá-
sadnejších územných obmedzení. Spolu s 4 000 pro-
fesionálmi vo vyše 130 pobočkách.

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, 
spol. s r.o.
Dvořákovo	nábrežie	8A
811	02	Bratislava
Tel.:	 +421	2	59	30	82	18
e-mail:	 office@lansky.sk
www.lansky.at
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LEGATE,	s.r.o. 

Advokátska kancelária LEGATE, s.r.o. je stredne 
veľká právna kancelária pôsobiaca v Bratislave 
s komplexnou znalosťou miestnych pomerov 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 efek-
tívnej služby. Zaujímame prednú líniu v prípade 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 ma-
ximálnou flexibilitou a ústretovosťou vo vzťahu k ob-
chodnému partnerovi.

Vždy posudzujeme osobitné požiadavky klienta a pro-
jektu na individuálnej báze, najprv je našim zámerom 
pochopiť modus operandi a len potom pripraviť alter-
natívne riešenia v úzkej spolupráci so zástupcami klien-
ta. Keďže žiaden projekt nie je rovnaký, návrhy takýchto 
riešení sú buď pod dohľadom managing partnera alebo 
kreované počas brainstormingu poverených advokátov. 
Individuálny prístup 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 skúse-
ností získaných v cezhraničných transakciách a pri 
poradenstve pri tvorbe paneurópskych holdingo-
vých štruktúr. Poskytujeme poradenstvo v sloven-
skom, anglickom, nemeckom, ruskom a španiel-
skom jazyku. Advokátska kancelária LEGATE, s.r.o. 
má nasledujúcu štruktúru:

Na čele tímu LEGATE je JUDr. Peter Vrábel, ma-
naging partner, ktorý pôsobí ako advokát už od 
roku 2000. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť 
fúzií a akvizícií, energetiky a priemyslu, zastupova-
nie pred súdmi a arbitráž, prepravy, nehnuteľností 
a verejné obstarávanie. Pôsobí tiež ako reštruk-
turalizačný a konkurzný správca, mediátor, 
v roku 2011 mu bol udelený certifikát osoby od-
borne spôsobilej na verejné obstarávanie. 
Okrem iného vlastní maklérsku licenciu na ob-
chodovanie s cennými papiermi. JUDr. Peter Vrábel 
bol vymenovaný Rozhodcovským súdom Sloven-
skej obchodnej a priemyselnej komory na listinu 
rozhodcov.

JUDr. Alena Pláňavská, senior partner, je špecialis-
tom pre oblasť energetiky, bankovníctva a financií, 
stavebného práva a ochranu hospodárskej súťaže. 

Mgr. Dušan Bartek, senior partner, je vďaka svojej 
viac ako 10-ročnej skúsenosti odborníkom v oblas-
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ti ochrany hospodárskej súťaže, práva obchodných 
spoločností, fúzie a akvizície, nehnuteľností.

Súčasťou tímu LEGATE sú 4 senior lawyers / se-
nior advokáti - JUDr. Michal Mistrík, ktorý sa venu-
je predovšetkým pracovnému právu, právu obchod-
ných spoločností a sporovej agende, JUDr. Viktória 
Draškaba, MEconSC a JUDr. Katarína Siváková, 
LLm. ktoré sú špecialistkami pre oblasť prepravy, ve-
rejného obstarávania, daňového práva a bankovníc-
tva a JUDr. Lucia Staroňová, ktorá vyniká v oblasti 
stavebného práva a nehnuteľností a práva duševné-
ho vlastníctva.

LEGATE tím dopĺňajú taktiež 3 junior lawyers / ad-
vokátski koncipienti – Mgr.Michaela Bašistová, 
Mgr. Norbert Havrila a Mgr. Michal Lipták a admi-
nistratívna podpora - Adriana Ambrovičová, office 
manager, Ing. Ketevan Kobachidze, accountant.

Členstvo v medzinárodných združeniach a asociáci-
ách a medzinárodná spolupráca

 	EALA – European Aviation Law Association (Európ-
ska asociácia leteckého práva);

 	Globalaw (law firm network; http://www.globalaw.
net/ - sieť právnických firiem založená na jurisdikč-
nej exkluzivite);

 	IBA – International Bar Association (Medzinárodná 
komora advokátov);

 	Výbor pre civilné letectvo;
 	Výbor pre stavebné právo;

LEGATE, s.r.o. úzko spolupracuje s právnymi kance-
láriami v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku, pro-
stredníctvom ktorých sme schopní poskytnúť právnu 
asistenciu aj v týchto jurisdikciách a prostredníctvom 
Globalaw aj v ostatných svetových jurisdikciách – 
ktorými sú napríklad Nemecko, Švajčiarsko, Francúz-
sko, Taliansko, Španielsko. LEGATE má tiež bohatú 
skúsenosť v zastupovaní SR v negociovaní medziná-
rodných zmlúv.

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA
LEGATE získala medzinárodné ocenenia za nasledov-
né oblasti:

 	Spory (Dispute Resulution) - Chambers & Partners 
Global, Chambers & Partners Europe, LEGAL 500;

 	Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície (Cor-
porate a M&A) - Chambers & Partners Europe, LE-
GAL 500, IFLR 1000;

 	Energetika, projekty (Energy) - Chambers & Part-
ners Europe, LEGAL 500, IFLR 1000;

LEGATE získala rovnako ocenenie v súťaží „Právnická 
firma roka 2018“ v kategórii „odporúčaná“ advokát-
ska kancelária pre oblasť „Fúzie a akvizície“.

 

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.

Advokátsku kanceláriu MPH sme založili v roku 
2004 s cieľom poskytovať prvotriedne právne 
služby. Sme veľmi radi, že sme si počas rokov zís-
kali dôveru našich klientov, medzi ktorých pat-
ria lídri vo svojich jednotlivých odvetviach. Našu 
prácu od počiatku berieme ako veľký záväzok 
voči našim klientom, a to ako záväzok pochopiť 
ich potreby a ciele a pomáhať pri ich napĺňaní. 
Právne služby poskytujeme efektívne tak, aby 
sme spoločne tieto ciele dosiahli. 

V prostredí dynamicky sa meniaceho právneho pro-
stredia je nevyhnutné byť nielen neustále v obraze 
a sledovať nové trendy, ale tiež dokázať na tieto pod-
nety správne reagovať, identifikovať vznikajúce príle-
žitosti a hrozby a samozrejme aj odhadnúť ich ďalší 
vývoj. Preto sme veľmi radi, že sme v uplynulých ro-
koch získali významné ocenenia, ktoré pre nás pred-
stavujú záväzok neustále napredovať, skvalitňovať 
naše služby a byť inovatívni. Získané ocenenia vní-
mame aj ako ocenenie za výsledky našej práce, ktoré 
by sme však bez podpory a dôvery našich klientov 
a práce našich advokátov a koncipientov nedosiahli.

MPH v roku 2017 spolu s významnými európskymi ad-
vokátskymi kanceláriami založila nadnárodnú alian-
ciu advokátskych kancelárií s názvom ACT Legal. Na 
projekte ACT Legal sme začali spoločne s kolegami 
z Frankfurtu nad Mohanom, Prahy a Varšavy praco-
vať už v roku 2013. Cítili sme, že v krátkom čase na-
razí každý z nás na lokálne limity a rozhodli sme sa 
preto dať našim kanceláriám medzinárodný rozmer. 

Našou víziou bolo, aby nám medzinárodná spolu-
práca umožnila konkurovať aj anglosaským právnym 
konglomerátom. Mnohí naši klienti podnikajú vo via-
cerých jurisdikciách a našou ambíciou je poskytovať 
služby prostredníctvom ACT Legal nielen na Sloven-
sku, ale postupne aj v celej Európe. V roku 2017 sme 
oficiálne zahájili činnosť ACT Legal spoločne s advo-
kátskymi kanceláriami z Nemecka, Česka, Poľska, Ra-
kúska a Francúzska. Podarilo sa nám vybudovať silné 
a kvalifikované cezhraničné tímy, ktorých súčasťou je 
vždy jeden z partnerov. V ďalších rokoch k nám pri-
budli kancelárie z Maďarska, Holandska a Španielska. 
MPH má v tejto súvislosti ambíciu byť etablovaná na 
Slovensku medzi top kanceláriami, ktoré poskytujú 
prémiové právne služby v oblasti tzv. veľkej advoká-
cie. Ďalším naším cieľom je rozšíriť pôsobenie ACT 
Legal v nasledujúcich piatich rokoch do pätnástich 
krajín Európy. Najbližšie to bude do Rumunska a Ta-
lianska. Rokujeme aj s viacerými advokátskymi kan-
celáriami z balkánskych krajín.

Cieľom ACT Legal je poskytovať prémiové právne 
služby s cezhraničným presahom tak, aby vždy v kaž-
dej jurisdikcii bola zachovaná silná lokálna kompe-
tencia. V súčasnosti pôsobí v rámci ACT Legal viac 
ako 400 prvotriednych právnikov, daňových porad-
cov a expertov na podnikanie, ktorí majú svoje do-
movské kancelárie v Bratislave, Amsterdame, Bruseli, 
Budapešti, Frankfurte nad Mohanom, Madride, Paríži, 
Prahe, Varšave a Viedni. Naším jasným poslaním je 
spoločne s ACT Legal ponúknuť trhu to najlepšie zo 
sveta právneho poradenstva, a to prostredníctvom 
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kombinácie regionálnych advokátskych kancelárii 
vedených top partnermi a medzinárodnej profesio-
nality. Veríme, že naši klienti túto našu výhodu ocenia 
a bude pre nich veľkým prínosom, keď prostredníc-
tvom jednej kancelárie budú zastúpení vo všetkých 
jurisdikciách, kde pôsobia. Je pre nás bežnou praxou, 
že vedieme medzinárodné projekty s presahom do 
niekoľkých jurisdikcií v tímoch s desiatkami právni-
kov, kde vytvárame informačnú platformu pre zdieľa-
nie znalostí a cenných skúseností.

MPH sa špecializuje na právo informačných techno-
lógií, telekomunikácie a médiá, verejné obstarávanie, 
fúzie a akvizície, sporovú agendu, konkurzy a reštruk-
turalizáciu, obchodné právo a právo obchodných 
spoločností, developerské projekty a nehnuteľ-
nosti, hospodársku súťaž, daňové právo, pracovné 
právo a právo v oblasti energetiky a energetických 
projektov.

Služby MPH využívajú banky, leasingové spoločnosti, 
investičné fondy, family offices, private equity, pois-
ťovne, telekomunikační operátori, IT spoločnosti, 
kľúčové obchodné spoločnosti, nadnárodné výrobné 
a logistické firmy, developerské a energetické spoloč-
nosti. V MPH poskytujeme služby na tzv. day-to-day 
báze, čo znamená, že sme s klientami v online spo-
jení a obratom riešime ich aktuálne potreby. Spolu-
pracujeme s klientmi na ich projektoch podľa indivi-
duálnych potrieb a zadaní, poskytujeme komplexné 
poradenstvo pri transakciách a financovaní. Klien-
tom sme silnou podporou pri vyjednávaní a v prebie-
hajúcich sporoch. Našich klientov zastupujeme vo 
veľkých insolvenčných konaniach, v konaniach pred 
mnohými orgánmi, regulátormi a samozrejme súdmi. 
Tiež si uvedomujeme, že je našou úlohou navigovať 
klientov v spleti množstva právnych predpisov. Snaží-
me sa preto prostredníctvom našich názorov a stano-
vísk viesť našich klientov v právnom prostredí takým 
spôsobom, aby mali podobných administratívnych 
alebo súdnych konaní čo najmenej a mohli sa neru-
šene venovať svojmu podnikaniu a rozvíjaniu hlavné-
ho biznisu. Disponujeme aj bohatými skúsenosťami 
a silným tímom v oblasti inkasa.

Náš tím MPH tvorí dvadsať právnikov, a to päť part-
nerov, šesť advokátov, deväť advokátskych konci-
pientov a dvaja odborní konzultanti, jeden z oblasti 
insolvenčného práva a jeden z oblasti IT. V rámci MPH 
máme vytvorené odborné tímy špecializujúce sa na 

jednotlivé oblasti práva. Tieto sú tvorené vždy jedným 
z partnerov, niekoľkými advokátmi a advokátskymi 
koncipientami, v prípade potreby ich dopĺňame od-
bornými konzultantmi. Pri cezhraničných mandátoch 
vytvárame medzinárodné tímy a zapájame do tímov 
právnikov a špecialistov z ACT Legal. Okrem toho, sú 
naši právnici tiež súčasťou zahraničných právnych tí-
mov a spolupracujú na projektoch v rámci ACT Legal.

MPH sme na začiatku založili ako traja partneri a po-
stupne sme naše partnerské rady rozšírili o skúse-
ných právnikov. V roku 2014 sa stala partnerkou Jana 
Alušíková, ktorá bola, ako radi hovorievame, našou 
prvou zamestnankyňou ešte ako študentka práva. 
V roku 2019 sa medzi nás pripojila vynikajúca a reš-
pektovaná právnička, Zuzana Jahodníková.

Radi sa hrdíme tým, že našou DNA je okrem praco-
vitosti, húževnatosti, odbornosti a dôvernosti fakt, že 
si nesmierne vážime mladých ľudí, ktorí sa rozhod-
nú pracovať v advokácii. Na trhu je dnes množstvo 
pracovných príležitostí a stretávame sa s rozšíreným 
javom, že absolventi právnických fakúlt hľadajú 
uplatnenie mimo oblasti práva, okrem iného i mimo 
advokácie. Na Slovensku pôsobí šesť právnických 
fakúlt. Je teda na zváženie, či nedochádza k inflácii 
právnického vzdelania. V MPH využívame osvedčený 
model, keď si vyberáme koncipientov spomedzi štu-
dentov práva, ktorí u nás pracujú počas štúdia. Mladá 
generácia právnikov pôsobiaca v MPH je vzdelaná, 
vynikajúco jazykovo vybavená a pracovitá. Snažíme 
sa vytvoriť mladým právnikom podmienky, aby zo-
trvali v advokácii, získali medzinárodné skúsenosti 
a neodchádzali ako inhouse právnici do korporácií. 
Budeme veľmi radi, ak nielen mladí ľudia nájdu u nás 
prácu, ktorá ich bude napĺňať a zároveň budú odbor-
ne napredovať pôsobením v našich právnych tímoch 
tak, že sa z nich stanú uznávaní odborníci v jednotli-
vých oblastiach práva.

Trh právnych služieb na Slovensku má svoje špecifi-
ká vychádzajúce najmä z veľkosti trhu a ekonomiky. 
Nemeckí a francúzski kolegovia v rámci ACT Legal 
majú výhodu, že pracujú pre mnohých klientov, ktorí 
sú európskymi lídrami v segmentoch, v ktorých pôso-
bia. História rozvoja priemyslu v týchto krajinách je 
značne odlišná od histórie Slovenska, čo sa odzrkad-
ľuje i na veľkosti jednotlivých transakcií a mandátov. 
Synergia spojenia v rámci ACT Legal nám umožňuje 
ďalej rásť i v tomto smere.
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V dnešnej dobe sme svedkami prebiehajúcej Štvr-
tej priemyselnej revolúcie – Industry 4.0 a my v MPH 
s radosťou sledujeme, ako sa slovenské firmy stávajú 
svojimi inováciami a produktmi známymi a skloňova-
nými menami po celom svete. Je to jeden z dôvodov, 
pre ktorý chceme na slovenskom trhu neustále rásť, 
skvalitňovať a inovovať naše služby, stáť pri našich 
klientoch a prostredníctvom platformy ACT Legal roz-
širovať svoje pôsobenie aj do ďalších krajín.

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Twin	City	Tower
Mlynské	nivy	10
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 vstúpila 
do druhej dekády svojho pôsobenia na sloven-
skom trhu. Svojim klientom ponúka prepojenie 
dlhoročných bohatých skúseností z rôznych ob-
lastí práva s inovatívnym a dynamickým prístu-
pom k riešeniu právnych otázok a vynikajúcou 
znalosťou trhu.

Za poskytovanými službami stojí stabilný a rokmi 
preverený jednotný tím MAPLE & FISH vedený part-
nermi JUDr. Viliamom Karasom, PhD. a JUDr. Micha-
lom Stasíkom. Členovia tímu majú bohaté právne 
skúsenosti, ktoré získali počas spolupráce pri riešení 
náročných úloh ako aj počas svojho predchádzajúce-
ho pôsobenia v domácich a zahraničných advokát-
skych kanceláriách.

MAPLE & FISH poskytuje svojim klientom širokú šká-
lu právnych služieb so zameraním sa najmä na ob-
chodné a občianske právo, zmluvné právo, súťažné 
právo a štátnu pomoc, právo nehnuteľností a po-
radenstvo v oblasti verejného obstarávania, ener-
getiky a pracovného práva. Neštandardné situácie 
a neobvyklé právne problémy klientov vyžadujúce 
vysoko špecializované právne poradenstvo sú pre 
nás výzvou. Podstatná časť agendy advokátskej kan-
celárie MAPLE & FISH spočíva v zastupovaní klientov 
v súdnych a rozhodcovských konaniach. Ku každému 
klientovi pristupujeme individuálne, starostlivo ana-
lyzujeme jeho potreby a ponúkame konkrétne rieše-
nia. Zameriavame sa na každý detail, ktorý vyhodno-
cujeme v kontexte celkovej právnej ochrany klienta.

Poskytovanie právnych služieb staviame na pilie-
roch profesionality, vysokej odbornej úrovne a dis-
krétnosti. S klientmi budujeme dlhotrvajúce vzťahy. 
Naše partnerstvo s klientami je založené na dôvere, 
otvorenom dialógu a individuálnom prístupe, ktoré 
sú základným predpokladom smerujúcim k posky-
tovaniu komplexných, efektívnych a profesionálnych 
právnych služieb.

Pri poskytovaní právneho poradenstva sa opierame 
o naše dlhoročné znalosti a skúsenosti, odbornosť 
a dôveru klientov. Právne služby poskytujeme klien-
tom v slovenskom, anglickom a talianskom jazyku.

PRO BONO
V rámci spoločenskej zodpovednosti advokátska 
kancelária MAPLE & FISH myslí tiež na právnu pomoc 
rôznym organizáciám. Formou poskytovania bez-
platného právneho poradenstva podporujeme ob-
čianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, 
ktoré venujú svoj čas a energiu verejno-prospešným 
aktivitám a pomoci iným. Bezplatné resp. zvýhodne-
né právne služby poskytujeme napríklad neziskovej 
organizácii PLAMIENOK (zabezpečujúcej domácu pa-
liatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom), 
občianskemu združeniu a nadácii PRO VIDA (podpo-
ra pri začleňovaní marginalizovaných skupín do spo-
ločnosti), neziskovej organizácii CENTRUM MEMORY 
(podpora pacientov s Alzeihmerovou chorobou), 
občianskemu združeniu POKOJ A DOBRO (podpora 
imigrantov) a tiež neziskovej organizácii DofE (Me-



| 2019 | Významné advokátske kancelárie136

dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu zameraná na 
podporu mladých talentov).

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA S UVEDENÍM 
NIEKTORÝCH REFERENČNÝCH PROJEKTOV

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, 
 	spoločnosť RAVAK, ktorá je najväčším českým vý-

robcom kúpeľňového vybavenia s významným po-
stavením v strednej Európe,

 	spoločnosť MH Invest, ktorej bol v roku 2015 ude-
lený štatút významnej investície na stavbu Strate-
gického parku Nitra. Právne služby poskytujeme 
klientom tiež v súvislosti s vymáhaním reštituč-
ných nárokov a/alebo uplatňovaním iných práv 
k nehnuteľnému majetku.

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 pra-
covali patrí:

 	zastupovanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky pri akvizícii projektu 
Národného futbalového štadióna, 

 	zastupovanie zahraničného investičného fondu pri 
akvizícii skupiny podnikov s objemom transakcie 
vo výške viac ako 100 mil. eur,

 	zastupovanie klienta pôsobiaceho v oblasti ener-
getiky pri nastavovaní zmluvných vzťahov v rámci 
joint venture s objemom transakcie vo výške viac 
ako 200 mil. eur.

Developerské projekty a nehnuteľnosti
Poradenstvo v tejto oblasti pokrýva širokú škálu 
aktivít vrátane štruktúrovania transakcií, výstavby 
veľkých stavebných celkov, kúpy a predaja, projek-

tovania, prenájmu, prevádzkovania a financovania 
nehnuteľností. Medzi referenčné projekty, na ktorých 
členovia tímu za posledné obdobie pracovali, možno 
zahrnúť nasledovné projekty:

 	poskytovanie právneho poradenstva pre spoloč-
nosť MH Invest a Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky v súvislosti s budovaním Stra-
tegického parku Nitra, 

 	poskytovanie poradenstva pri predaji pozemkov 
nadnárodnej spoločnosti v hodnote 10 mil. eur, 

 	poskytovanie právnych služieb pri výstavbe ne-
mocnice v Bratislavskom kraji s objemom transak-
cie vo výške presahujúcej 50 mil. eur,

 	poskytovanie právneho poradenstva Ministerstvu 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky v rámci procesu budúceho nadobudnu-
tia stavebných objektov Národného futbalového 
štadióna.

Právo verejného obstarávania
Členovia advokátskej kancelárie MAPLE & FISH po-
skytujú právnu podporu pri rôznych špecifických 
otázkach súvisiacich s procesmi verejného obstaráva-
nia nielen uchádzačom, ale aj verejným obstarávate-
ľom pri zadávaní komplexných verejných zákaziek či 
už v oblasti dopravy, výstavby ale aj služieb, ktoré len 
v roku 2018 predstavovali zákazky v objeme viac ako 
300 mil. eur. Partner kancelárie JUDr. Viliam Karas, 
PhD. je od roku 2009 členom osobitnej komisie pred-
sedu Úradu pre verejné obstarávanie ako aj členom 
poradného orgánu predsedu Úradu pre verejné ob-
starávanie - Fóra expertov pre verejné obstarávanie.

Eurofondy
MAPLE & FISH poskytuje právnu pomoc žiadateľom 
nielen pri štruktúrovaní žiadostí o nenávratné finanč-
né príspevky, ale najmä pri uplatňovaní korekcií pre 
rôzne nedostatky pri čerpaní nenávratných finanč-
ných príspevkov. Zastupujeme mnohých prijímateľov 
v súdnych sporoch pred súdmi Slovenskej republiky, 
ktorých predmetom sú korekcie v objeme viac ako 
20 mil. eur.

Trestné právo
MAPLE & FISH disponuje aj právnou expertízou v ob-
lasti práva proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti 
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ako aj v oblasti trestnej zodpovednosti právnických 
osôb. Spolupracujeme s klientami pri nastavení inter-
ných organizačných rámcov ako aj všeobecných pra-
vidiel pre predchádzanie rizík spojených s konaním 
vedúcich zamestnancov a členov orgánov spoloč-
ností. Uvedené sa javí ako nevyhnutné pre poskyto-
vanie komplexného poradenstva pri bežnej korporát-
nej agende ale aj pri transakčnom poradenstve.

 

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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MENKE	LEGAL	s.r.o. 

Advokátska kancelária MENKE LEGAL je význam-
nou advokátskou kanceláriou pôsobiacou na 
slovenskom trhu od roku 2015. MENKE LEGAL 
tvorí tím odborníkov s bohatými skúsenosťami 
nadobudnutými aj počas pôsobenia v medziná-
rodne uznávaných advokátskych kanceláriách 
a európskych inštitúciách.

PRÁVNE SLUŽBY
Advokátska kancelária MENKE LEGAL poskytuje svoj-
im klientom právne poradenstvo vo väčšine právnych 
odvetví. Jej špecializáciu tvoria najmä vybrané ob-
lasti, v rámci ktorých nadobudla za relatívne krátke 
časové pôsobenie významné miesto na slovenskom 
trhu. Klientmi advokátskej kancelárie sú popredné 
slovenské, ale aj medzinárodné spoločnosti.

Verejné obstarávanie, PPP a EPC
Oblasť verejného obstarávania patrí k najvýznam-
nejším špecializáciám advokátskej kancelárie pod 
vedením partnerky JUDr. Lucie Janskej, LLM. Dôka-
zom o poskytovaní profesionálneho právneho pora-
denstva súvisiaceho s verejným obstarávaním je oce-
nenie Právnická firma roka 2018 v oblasti verejného 
obstarávania, a to ako veľmi odporúčaná kancelária. 
V rámci špecializácie na verejné obstarávanie po-
skytujeme našim klientom komplexné právne pora-
denstvo počas celej súťaže už od samotnej prípravy 
verejnej zákazky, cez uzatvorenie zmluvy, až po rea-
lizáciu verejnej investície. V súvislosti s poskytovaním 

služieb v oblasti verejného obstarávania vyhľadávajú 
služby našej advokátskej kancelárie uchádzači o ve-
rejné obstarávanie, ako aj samotní obstarávatelia. 
V rámci verejného obstarávania sa venujeme tiež pro-
jektom verejno-súkromného partnerstva (PPP) a EPC 
projektom, ktoré sú špecifickým modelom pre mo-
dernizáciu majetku verejných subjektov financovanú 
z dosiahnutých úspor vygenerovaných poskytovaním 
garantovaných energetických služieb súkromným 
subjektom - ESCO spoločnosťami. V projektoch PPP 
a EPC zastupujeme verejné i súkromné subjekty pri 
príprave zmluvnej dokumentácie, v procese negoci-
ácií a v priebehu trvania projektov počas realizácie 
jednotlivých opatrení pre zabezpečenie energetickej 
efektívnosti.

Právo duševného vlastníctva a právo 
informačných a komunikačných technológií
IP a IT právo predstavuje ďalšie z hlavných zameraní 
advokátskej kancelárie MENKE LEGAL. Našimi klient-
mi sú najvýznamnejšie technologické spoločnosti 
pôsobiace na slovenskom i medzinárodnom trhu 
v rámci informačných technológií. Odborníci pod 
vedením JUDr. Lucie Janskej, LLM patria medzi po-
predných špecialistov v oblastiach implementácie 
informačných systémov, verejného obstarávania 
informačných systémov, úpravy autorskoprávnych 
aspektov týkajúcich sa informačných systémov. 
O profesionalite našich odborníkov svedčí množstvo 
úspešne zrealizovaných projektov pre najvýznam-
nejších slovenských dodávateľov a integrátorov 
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informačných technológií, účasť na odborných kon-
ferenciách a odborné publikácie, ako i získanie 
ocenenia Právnická firma roka 2018 v kategórii tele-
komunikácie, právo IT ako veľmi odporúčaná kance-
lária a v kategórii duševné vlastníctvo ako odporúča-
ná kancelária.

Ochrana osobných údajov
 V oblasti ochrany osobných údajov sa zameriavame 
nielen na implementáciu GDPR, ale aj na vyhodnoco-
vanie implementácie opatrení našimi klientmi v ich 
day-to-day biznise. Špecialisti advokátskej kancelá-
rie MENKE LEGAL poskytujú vypracovanie kompletnej 
compliance analýzy a dokumentácie nevyhnutnej 
na dodržiavanie GDPR. Popri právnom poradenstve 
vykonávame tiež funkciu zodpovednej osoby mno-
hým podnikateľským subjektom, ako napr. význam-
ným developerským spoločnostiam, advokátskym 
kanceláriám, pracovným a personálnym agentúram, 
popredným zdravotníckym zariadeniam, význam-
ným dodávateľom a integrátorom IT v Slovenskej 
republike. O aktívnej odbornej činnosti v tejto práv-
nej oblasti svedčia viaceré publikácie na tému GDPR 
v odborných periodikách ako i prednášanie na 
konferenciách.

Farmaceutické právo a zdravotné právo
V rámci farmaceutického práva naša advokátska 
kancelária poskytuje komplexné právne poraden-
stvo súvisiace s reklamou liekov, farmakovigilanciou 
vrátane databázy Eudravigilance, klinickými štúdiami 
(klinickým skúšaním a neintervenčnými štúdiami), 
a s post-registračnými povinnosťami. Advokátska 
kancelária MENKE LEGAL zároveň publikuje v oblas-
ti farmaceutického práva v odborných periodikách. 
V rámci zdravotného práva poskytujeme právne po-
radenstvo zamerané na regulatoriku v oblasti zdra-
votníctva, od regulácie cien a úhrad poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, cez zodpovednostné vzťahy 
až po úpravu informovaného súhlasu. Medzi našich 
klientov patrí okrem iného aj renomovaná sieť den-
tálnych kliník.

Obchodné právo a transakčné poradenstvo
Právne služby v oblasti obchodných transakcií 
patria medzi naše ďalšie špecializácie, zamerané 
tak na poskytovanie poradenstva významným do-

mácim spoločnostiam, ako i zahraničným investo-
rom pôsobiacim v rôznych oblastiach podnikania. 
Naše zameranie v tejto oblasti zahŕňa celú škálu 
obchodných transakcií vrátane due diligence, zlu-
čovania obchodných spoločností, nadobúdania 
majetkových podielov, ako aj negociácií a externé-
ho financovania. Rovnako pomáhame novým sub-
jektom, ktoré plánujú vstup na trh, s nastavením ich 
obchodného modelu na mieru podľa konkrétnych 
požiadaviek.

Pracovné právo
Advokátska kancelária MENKE LEGAL má bohaté 
skúsenosti s právnym poradenstvom poskytovaným 
zamestnávateľom aj zamestnancom. Poskytujeme 
komplexné právne poradenstvo pri príprave pracov-
ných zmlúv a súvisiacej dokumentácie, realizujeme 
audity pracovnoprávnych vzťahov a zastupujeme 
zamestnávateľov i zamestnancov pred inšpektorátmi 
práce či v súdnych konaniach. Ťažiskom našej prá-
ce je aj nastavenie procesov a compliance doku-
mentácie pre agentúry dočasného zamestnávania 
a sprostredkovateľov zamestnávania.

O kvalite poskytovaných služieb slovenským a nad-
národným klientom vypovedá i fakt, že členom náš-
ho tímu je právnička JUDr. Michaela Černáková, BSc. 
s rozsiahlymi skúsenosťami s prekladaním a tlmo-
čením v anglickom jazyku na viacerých významných 
medzinárodných konferenciách v zahraničí, ktorá 
pôsobí tiež ako úradná prekladateľka anglického 
a slovenského jazyka zapísaná v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky. Popri anglic-
kom jazyku poskytujeme klientom právne služby aj 
vo francúzskom jazyku.

Cieľom MENKE LEGAL je poskytovanie komplexného 
právneho poradenstva na vysokej úrovni odbornosti, 
poskytujúc riešenia „na mieru“ obchodným mode-
lom našich klientov a tým vytváranie optimálnych 
právnych riešení.

Zároveň veríme, že špecializácie našej advokátskej 
kancelárie spolu so skúsenosťami, odbornosťou 
a vysokou úrovňou profesionality našich právnikov, 
doplnené individuálnym a flexibilným prístupom ku 
klientom, sú tou pravou kombináciou pre úspešnú 
spoluprácu s našimi obchodnými partnermi.
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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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Mičinský	&	Partners	s.r.o. 

Advokátska kancelária Mičinský & Partners s.r.o. 
sa špecializuje na poskytovanie právneho pora-
denstva v oblasti riešenia sporov, kde zastupuje 
Slovenskú republiku vo viacerých významných 
investičných sporoch. JUDr. Ľudovít Mičinský 
medzi najvýznamnejších slovenských právnikov 
zaoberajúcich sa arbitrážnym konaním na národ-
nej i medzinárodnej úrovni.

V rámci svojej odbornosti sa advokátska kancelária 
Mičinský & Partners s.r.o. tiež zameriava na verejné 
investície (verejné obstarávanie a PPP projekty), pri-
čom JUDr. Ľudovít Mičinský sa v posledných rokoch 
podieľal na najvýznamnejších PPP projektoch v re-
gióne strednej Európy (PPP projekt D4/R7 - Obchvat 
Bratislavy a PPP Projekt D4, Česká republika).

V rámci exkluzívneho pôsobenia pre klienta CBRE, 
s.r.o. kde JUDr. Ľudovít Mičinský pôsobí ako člen ma-
nažmentu sme vykonávali poradenstvo pri viacerých 
významných realitných transakciách v Slovenskej 
republike v roku 2018. Spoločnosť CBRE je leadrom 
v poskytovaní sprostredkovateľských služieb preda-
ja/prenájmu/financovania/spravovania komerčných 
nehnuteľností v Slovenskej republike.

Mičinský & Partners s.r.o. má tiež rozsiahle skúsenosti 
s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti kor-
porátneho práva, obchodných transakcií a M&A.

 

 

Mičinský & Partners s.r.o.
Antolská	6
851	06	Bratislava
Tel.:	 421	903	861	501
e-mail:	 office@micinsky.com
www.micinsky.com
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MST PARTNERS, s.r.o. 

Advokátska kancelária MST PARTNERS, s.r.o. 
bola založená skúsenými advokátmi Mgr. Marti-
nou Mundierovou, Mgr. Rastislavom Skovajsom 
a JUDr. Martinom Timcsákom, ktorí v období 
rokov 2001 až 2010 pôsobili v advokátskej kan-
celárii VALKO & PARTNERS. Naša profesiona-
lita bola dlhodobo formovaná a verifikovaná 
v zastupovaní klientov patriacich medzi naj-
významnejšie podnikateľské subjekty pôsobia-
ce v Slovenskej republike v závažných kauzách, 
ako aj vo významných obchodných transakci-
ách. Pri vzniku MST PARTNERS, s.r.o. sme dbali 
o zachovanie nastavených kvalitatívnych štan-
dardov poskytovaných právnych služieb a to 
aj tým, že sme prevzali podstatnú časť tímu 
VALKO & PARTNERS.

Profesionalita našich služieb bola v roku 2019 (tak 
ako aj v rokoch 2018 a 2016) potvrdená získaním 
viacerých ocenení v jednotlivých kategóriách sú-
ťaže Právnická firma roka, vyhlasovanej týžden-
níkom TREND v spolupráci s EPRAVO.SK. Pre rok 
2019 získala naša advokátska kancelária ocenenia 
ako veľmi odporúčaná kancelária v kategórii Tele-
komunikácie a právo IT, a ocenenia odporúčaná 
kancelária v kategóriách Sporová agenda, Verej-
né obstarávania a Duševné vlastníctvo. V roku 
2018 sme získali ocenenia odporúčaná kancelárie 
v štyroch kategóriách, a to v kategórii Developer-
ské projekty a nehnuteľnosti, Telekomunikácie 
a právo IT, Duševné vlastníctvo a v kategórii Pra-
covné právo.
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Tím MST PARTNERS, s.r.o. pozostáva z 11 advokátov 
a 6 koncipientov, pričom spolupracujeme s ďalšími 
externými advokátmi v rámci stredného aj východné-
ho Slovenska. Všetci členovia nášho tímu majú plynu-
lú angličtinu alebo nemčinu.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne 
služby prierezovo naprieč jednotlivým právnym od-
vetviam. Špecializujeme sa na právo nehnuteľností 
a development vrátane projektov realizovaných 
v režime zmlúv FIDIC, zmluvné právo, právo IT, 
právo duševného vlastníctva, reklamné a medi-
álne právo, súdne spory a rozhodcovské kona-
nia, právo verejného obstarávania, konkurzné 
právo, ústavné právo a pracovné právo.

Klientom poskytujeme poradenstvo so zohľadne-
ním ich obchodných zámerov a špecifík segmentu, 
v ktorom pôsobia, pričom im ponúkame koncepčne 
premyslené stratégie a realizovateľné sofistikované 
riešenia.

Nakoľko na čele kancelárie MST PARTNERS, s.r.o. sto-
ja traja partneri s bohatými profesionálnymi skúse-
nosťami, máme za sebou portfólio komplikovaných 
a právne zaujímavých transakcií a súdnych sporov 
našich klientov, z ktorých by sme za rok 2018 radi 
zmienili najmä nasledovné:

 	Spoločnosti DÚHA, a.s. poskytujeme komplexné 
právne poradenstvo vo viacerých významných sta-
vebných projektoch (projekt: Diaľnica D1 Lietavská 
Lúčka – Višňové – Dubná Skala, projekt: Prepojova-
cí plynovod Poľsko-Slovensko), vrátane právneho 
zastupovania pri uplatňovaní nárokov zhotoviteľa 
voči investorovi v režime FIDIC, ako aj pri zastupo-
vaní spoločnosti Dúha, a.s. 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 
2009, pričom počas tohto obdobia sme participo-
vali na tvorbe zásadných zmluvných dokumentov 
týkajúcich sa udeľovania licenčných práv k počíta-
čovými programom – podnikovému softvéru a im-
plementácie softvéru v rámci procesu informatizá-
cie verejnej správy.

 	Spoločnosti exe, a.s, patriacej do skupiny 
Asseco Central Europe, ktorá patrí medzi naj-
významnejších poskytovateľov komplexných rie-

šení a služieb v oblasti informačných technológií 
a má pobočky vo viacerých krajinách, poskytujeme 
kompletné právne služby, pričom pri ich poskyto-
vaní participujeme najmä na tvorbe zmluvných 
dokumentov pri projektoch softvérových riešení 
na mieru a to pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu 
správu.

 	Generali Poisťovňa, a.s. poskytujeme komplexné 
služby právneho zastupovania v najvýznamnejších 
súdnych sporoch vedených v Slovenskej republike.

 	Spoločnosti EURO-BUILDING, a.s. poskytujeme 
komplexné právne služby najmä v oblasti verejné-
ho obstarávania, sporovej agendy 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, výrobca osobných automobilov, 
výrobca pív, banky, nákupné centrum a pod. Úlo-
hou našej kancelárie je okrem klasickej prípravy 
obchodno-právnej dokumentácie aj poskytovanie 
podpory a právneho poradenstva klientovi z autor-
sko-právneho aspektu, ako aj nekalej súťaže s cie-
ľom vytvárania úspešných reklamných kampaní 
nezasahujúcich do práv tretích osôb a súladných 
s platnou legislatívou.

 	Developerskej skupine HAMILTON GROUP posky-
tujeme kompletné právne poradenstvo pri realizá-
cii jej developerských projektov vrátane zastupova-
nia v sporových konaniach.

 	Leasingovej spoločnosti BPT LEASING, a.s. po-
skytujeme právne poradenstvo pri realizácií ich 
biznisových aktivít, vrátane zastupovania v naj-
významnejších súdnych konaniach a obchodných 
transakciách.

Popri poskytovaní právnych služieb sa venujeme aj 
publikačnej činnosti týkajúcej sa ťažiskových oblastí, 
v ktorých naša kancelária pôsobí, ako sú súdne spo-
ry, poisťovníctvo, verejné obstarávanie, developerské 
projekty spravujúce sa režimom FIDIC, a konkurzné 
konania.

Naša kancelária poskytovala v roku 2018 garancie 
právnej ochrany v realizovaných projektoch a spo-
roch našich klientov v kumulatívnej nominálnej hod-
note prevyšujúcej 880 mil. EUR. Profesionalitu našich 
riešení a stratégií dokumentuje kontinuálny nárast 
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portfólia našich klientov, ktorých štruktúra siaha od 
najvýznamnejších reprezentantov niektorých odvet-
ví slovenskej ekonomiky a subjektov nadnárodných 
korporácií, cez stredných podnikateľov, samosprávy 
až po fyzické osoby, pričom všetkých spája dôvera 
v profesionalitu našich riešení, naše skúsenosti a do-
sahované výsledky.

 

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 advokátska 
kancelária so sídlom v Bratislave a Prahe s vy-
sokou špecializáciou v nasledujúcich oblastiach 
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 poradenstvo 
v určitých právnych odvetviach. V oblastiach, na kto-
ré sa nešpecializuje, potom NKA spolupracuje s uzná-
vanými aliančnými advokátskymi kanceláriami.

ŠPECIALIZÁCIA
NKA poskytuje v oblastiach, na ktoré sa špecializuje, 
predovšetkým nasledujúce právne služby.

Právo hospodárskej súťaže
Právne poradenstvo pokrýva všetky aspekty súťažné-
ho práva, predovšetkým:

 	oznamovanie koncentrácií podnikateľov národným 
súťažným orgánom alebo Európskej komisii, vrátane 
koordinácie oznamovania vo viacerých jurisdikciách,

 	zastupovanie klientov pred národnými súťažný-
mi orgánmi a Európskou komisiou pri vyšetrovaní 

v dôsledku možných kartelových dohôd, vertikál-
nych dohôd alebo zneužívania dominantného 
postavenia,

 	asistencia klientom pri neohlásených inšpekciách ná-
rodných 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,

 	vytváranie súťažných compliance programov pre 
podnikateľské subjekty, realizácia compliance ško-
lení a previerok podnikateľských subjektov,

 	komplexné právne poradenstvo v súvislosti so 
štátnou pomocou, predovšetkým vyhotovovanie 
právnych analýz poskytovaných výhod, oznamova-
nie štátnej pomoci Európskej komisii, konzultácie 
s Európskou komisiou a rokovania s poskytovateľ-
mi 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.

Regulované odvetvia
NKA sa zameriava na právne poradenstvo v regulova-
ných odvetviach, najmä v oblasti energetiky a teleko-
munikácií. NKA ponúka:

 	komplexné právne analýzy,
 	zastupovanie pri rokovaniach s administratívnymi 

orgánmi,

N
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 	zastupovanie v konaniach pred regulačnými or-
gánmi a súdmi.

Verejné obstarávanie
NKA poskytuje komplexné právne poradenstvo tak 
zadávateľom verejných zákaziek, ako aj uchádzačom 
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 zmluvnej 
dokumentácie,

 	právne previerky realizovaných zadávacích konaní,
 	zastupovanie uchádzačov o verejnú zákazku pri 

podávaní námietok zadávateľom a pred dozorný-
mi orgánmi (Úřad pro ochranu hospodářské soutě-
že, Úrad pre verejné obstarávanie),

 	školenie v zadávaní verejných zákaziek a metodic-
kú činnosť.

Compliance
Špecializáciou NKA je tiež:

 	príprava compliance programov, školení a realizá-
cia compliance previerok,

 	právne poradenstvo k následkom porušenia zásad 
compliance,

 	realizácia compliance opatrení v podnikateľských 
subjektoch,

 	zastupovanie v trestnom konaní v súvislosti s poru-
šením zásad compliance.

TÍM
Tím NKA tvoria skúsení právnici dlhodobo sa špe-
cializujúci na oblasti, v ktorých NKA poskytuje 
právne poradenstvo. Naši právnici zbierali svoje 
skúsenosti v popredných medzinárodných advo-
kátskych kanceláriách, ale napríklad aj v Európskej 
komisii alebo na Protimonopolnom úrade SR. Tím 
NKA je v oblasti súťažného práva pravidelne hod-
notený uznávanými medzinárodnými advokátsky-
mi ročenkami (napr. Chambers Global, Chambers 
Europe, Global Competition Review, PLC Which 
lawyer?, Who’s Who Legal, a Lawyer of the Year) 
v najvyšších kategóriách a NKA je vyhodnocovaná 

ako vysoko odporúčaná kancelária v Čechách aj na 
Slovensku.

Tím NKA je pritom dostatočne veľký, takže môže v ob-
lastiach, na ktoré sa NKA špecializuje, poskytovať 
akékoľvek požadované právne poradenstvo, vrátane 
akútneho právneho poradenstva napríklad pri ne-
ohlásených inšpekciách národných súťažných orgá-
nov alebo Európskej komisie (tzv. dawn raid).

 

Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
Mickiewiczova 9
811	07	Bratislava
Tel.:	 +	421	2	21	02	52	52
e-mail:	 bratislava@nklegal.eu
www.nklegal.eu
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NITSCHNEIDER & PARTNERS, 
advokátska	kancelária,	s.	r.	o.

NITSCHNEIDER & PARTNERS je renomovaná 
slovenská advokátska kancelária poskytujúca 
prvotriedne právne poradenstvo v kľúčových 
oblastiach obchodného a pracovného práva. Ad-
vokátska kancelária je oceňovaná medzinárod-
nou ratingovou agentúrou Chambers & Partners 
a je viacnásobným držiteľom aj domácich ocene-
ní Právnická firma roka.

Od svojho založenia v roku 2004 sa kancelária zame-
riava na všetky základné oblasti obchodného práva. 
Vysokú mieru špecializácie si vybudovala najmä v ob-
lasti pracovného práva, práva duševného vlastníctva 
a v oblasti reklamného a mediálneho práva. Vďaka 
dlhoročným skúsenostiam jednotlivých členov tímu 
z rôznych sektorov businessu je kancelária schopná 
poskytovať právne služby v prvotriednej kvalite aj 
v ďalších oblastiach obchodného práva, a to najmä 
v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností a stavebníc-
tva, bankovníctva a financií, ochrany hospodárskej 
súťaže, práva obchodných spoločností, či pri zastu-
povaní klientov v správnych a súdnych konaniach.

NITSCHNEIDER & PARTNERS, sa radí medzi stredne 
veľké advokátske kancelárie. Dvaja partneri kancelá-
rie sú okrem Slovenskej advokátskej komory aj člen-
mi Českej advokátskej komory. Kancelária tak po-
skytuje právne služby v dvoch právnych systémoch, 
v Slovenskej republike a v Českej republike, a to v šty-
roch jazykoch: v slovenskom, českom, anglickom 
a talianskom. Kancelária je členom Taliansko – Slo-
venskej obchodnej komory.

Profilovou oblasťou kancelárie NITSCHNEIDER & PART-
NERS je pracovné právo a právo sociálneho zabezpe-
čenia. Kancelária je členom prestížnej medzinárodnej 
asociácie Ius Laboris, ktorá združuje renomované práv-
ne firmy špecializujúce sa na pracovné právo, otázky 
zamestnanosti, a právo sociálneho zabezpečenia. Ius 
Laboris zabezpečuje poskytovanie právnych služieb 
najvyššej kvality nadnárodným spoločnostiam, často 
pri komplikovaných transakciách vo viacerých jurisdik-
ciách súčasne. NITSCHNEIDER & PARTNERS je prvým 
a jediným slovenským členom tejto prestížnej asociá-
cie. Okrem toho je kancelária členom EELA – European 
Employment Lawyers Association, európskej asociácie 
právnikov pracovného práva. Zakladajúci partner kan-
celárie, Dušan Nitschneider, zároveň pôsobí ako člen 
predsedníctva EELA.

Advokátska kancelária NITSCHNEIDER & PARTNERS 
tradične poskytuje prvotriedne právne poradenstvo 
v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabez-
pečenia, ktoré zahŕňa aj poradenstvo v kolektívnom 
vyjednávaní s odborovými orgánmi zamestnancov, vo 
veci pracovnej pohotovosti a náhrady mzdy za pracov-
nú pohotovosť, pri vysielaní zamestnancov do zahra-
ničia, pri uzavieraní a ukončovaní pracovného pomeru 
vrcholového manažmentu, pri reorganizácii a skončení 
pracovných pomerov so zamestnancami, pri príprave 
a revízii kompletnej pracovnoprávnej dokumentácie 
vrátane interných smerníc zamestnávateľa, a podobne.

Advokátska kancelária NITSCHNEIDER & PARTNERS 
pôsobí aj v oblasti práva duševného vlastníctva. Toto 
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pôsobenie je natoľko významné, že vytvára ďalšiu 
profilovú črtu advokátskej kancelárie. Právne služ-
by advokátskej kancelárie v tejto oblasti zahŕňajú 
najmä komplexné poradenstvo týkajúce sa ochrany 
a registrácie ochranných známok, patentov a prie-
myselných vzorov, ochrany autorského práva, domén 
a know-how, ďalej vyjednávanie a uzatváranie licenč-
ných a franšízových zmlúv, či zastupovanie klientov 
v sporoch týkajúcich sa práv duševného vlastníctva 
a nekalej súťaže. Nakoľko advokátska kancelária 
spolupracuje aj s Ing. Robertom Porubčanom, paten-
tovým zástupcom s licenciou pre zastupovanie pred 
patentovými úradmi v SR, ČR, EUIPO a WIPO, je vďaka 
tomu kvalifikovaná aj na prípravu a podávanie prihlá-
šok patentov, dizajnov a úžitkových vzorov, ktoré vy-
žadujú odborné technické vzdelanie v danej oblasti.

Advokátska kancelária veľmi aktívne pôsobí aj v ob-
lasti reklamného a mediálneho práva, ktoré sa často 
prelína s ostatnými oblasťami práva duševného vlast-
níctva. Vďaka členstvu v medzinárodnej aliancii práv-
nych expertov na reklamné a mediálne právo – GALA: 
Global Advertising Lawyers Alliance a množstvu zlo-
žitých zadaní z posledného obdobia, sa kancelária 
NITSCHNEIDER & PARTNERS postupne stala lídrom 
pre oblasť reklamného a mediálneho práva, a to nie-
len vo vzťahu k slovenskej legislatíve, ale aj vo vzťahu 
k právnej úprave, rozhodovacej praxi a aktuálnym 
trendom v zahraničí.

Popri poradenstve v oblasti pracovného práva a prá-
va duševného vlastníctva kancelária zastupuje klien-
tov pri ich investičných aktivitách, v rámci bežných 
obchodných záležitostí či v súdnych sporoch. V po-
sledných rokoch kancelária zastupovala klientov pri 
desiatkach transakcií, najmä v oblasti informačných 
technológii, priemyselnej výroby, retailu, farmácie či 
nehnuteľnostných projektov.

NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska 
kancelária, s. r. o.
Cintorínska	3/A
811	08	Bratislava
Tel.:	 +421	2	20	92	12	10
e-mail:	 nitschneider@nitschneider.com
www.nitschneider.com
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Noerr s. r. o. 

Noerr. Advokátska kancelária ako každá iná. Až 
kým sa nepozriete 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 otá-zok. Našich viac ako 
500 poradcov, ktorých spájajú rovnaké hodnoty, má 
jeden spoločný cieľ: úspech našich klientov.

Nášmu poradenstvu dôverujú veľké nadnárodné 
koncerny, stredné podniky, ale aj finanč-né inštitúcie 
či medzinárodní investori. Naši poradcovia sa stotož-
ňujú s výzvami svojich klientov a myslia nielen spo-
ločne s nimi, ale vždy o krok vpred. Pri rozhodovaní 
sú kreatív-ni a zároveň schopní prevziať zodpoved-
nosť a iniciatívu.

Našou ambíciou je neustále napredovať spolu 
s klientmi a riešiť komplexné otázky doko-nalou 
kombináciou našich skúseností, excelentnosti 
a správneho odhadu. Zložité a dynamické trhy pra-
videlne vyžadujú nové riešenia, a to od expertov, 
ktorí okrem know-how prinášajú aj potrebnú vášeň 
a zanietenosť. A to je práve to, v čom vynikáme: v in-
teg-rovaných a inovatívnych riešeniach aplikovaných 
najefektívnejším spôsobom.

Našim klientom chceme byť k dispozícii skutočne 
kdekoľvek a ako jedna z popredných eu-rópskych 

advokátskych kancelárii máme na to najlepšie pred-
poklady aj vďaka medziná-rodnému pôsobeniu: 
s vlastnými kanceláriami v jedenástich krajinách 
a s globálnou sieťou špičkových kancelárií našich 
partnerov. Navyše sme exkluzívnym nemeckým čle-
nom Lex Mundi, poprednej svetovej siete nezávislých 
advokátskych kancelárií s rozsiahlymi skúse-nosťami 
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 súdnych konaniach, 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
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 	Private Equity
 	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 star-ken 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 Herausforderun-gen 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 Domä-ne: 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 aufge-stellt: 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

 

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. Nosko & Partners je od roku 2016 členom 
medzinárodnej siete advokátskych kancelárií 
Interlegal s partnerskými kanceláriami vo viac 
ako 40 krajinách sveta.

Základom našej filozofie je dynamické prepoje-
nie dlhoročných skúseností s inovatívnym prí-
stupom k riešeniu akýchkoľvek právnych resp. 
ekonomických otázok. Úspech a spokojnosť na-
šich klientov je alfou a omegou pôsobenia našej 
advokátskej kancelárie. Vďaka osobnému prí-
stupu, maximálnej flexibilite členov nášho tímu 
a garancie poskytnutia nadštandardných služieb 
v súlade s aktuálnymi potrebami klienta sa naši 
klienti stávajú našimi dlhoročnými obchodnými 
partnermi. Poskytovanie vysoko kvalitných práv-
nych 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

iné: 

 	správca v konkurzných a reštrukturalizačných 
konaniach

 	odborný asistent – medzinárodné právo, medziná-
rodné ekonomické právo, medzinárodné obchod-
né právo, pracovné právo – Fakulta manažmentu, 
Univerzita Komenského, Bratislava

 	členka Českej spoločnosti pre medzinárodné prá-
vo, Praha

 	členka Medzinárodnej asociácie pre komparatívne 
právo a medzinárodné právo súkromné, Viedeň

 	členka skupiny pre pracovné právo, Interlegal
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JUDr. Vladimír Nosko 
partner

špecializácia: 
právo v oblasti energetiky, developerské projekty 
a nehnuteľnosti, právo hospodárskej súťaže

jazykové znalosti: 
nemecký a ruský jazyk

Mgr. Michal Mihálik, PhD. 
partner

špecializácia: 
developerské projekty a nehnuteľnosti, sporová 
agenda, konkurzy a reštrukturalizácie, trestné právo

jazykové znalosti: 
anglický, nemecký a ruský jazyk

iné:

 	správca v konkurzných a reštrukturalizačných 
konaniach

JUDr. Antal Zsigo, senior associate

Mgr. et. Mgr. Zoltán Rusznyák, senior associate

JUDr. Andrej Kovačič, senior associate

Mgr. Soňa Janžová, associate

JUDr. Nikola Zboranová, associate

Mgr. Michaela Kráľová, 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 orga-
nizácii 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 
ochrany práva duševného vlastníctva, zmluvnej 
a korporátnej 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	

office:
Zámocká	14
811	01	Bratislava

Tel.:	 +421	903	523	783
e-mail:	 office@noskopartners.sk
www.noskopartners.sk
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PETERKA & PARTNERS advokátska 
kancelária	s.r.o.	organizačná	zložka

PETERKA & PARTNERS je moderná, nezávislá 
advokátska kancelária poskytujúca komplexné 
právne služby v regióne strednej a východnej 
Európy, ktorá si od svojho založenia v roku 2000 
vybudovala silnú pozíciu na kľúčových trhoch, 
so schopnosťou poskytovať svojím klientom 
komplexné právne i daňové poradenstvo a stala 
sa tak dynamickou alternatívou medzinárod-
ných i lokálnych advokátskych kancelárií.

PETERKA & PARTNERS pokrýva región strednej a vý-
chodnej Európy prostredníctvom deviatich plne 
vlastnených kancelárií, a to v Českej republike, na 
Slovensku, Ukrajine, Bulharsku, Rusku, Poľsku, Ru-
munsku, Bielorusku a v Maďarsku a čoskoro tiež 
v Chorvátsku. Všetky pobočky sú 100% vlastnené 
dcérske spoločnosti s jedným spoločným vlastníkom, 
čo umožňuje využitie konceptu „jednej firmy“.

S viac než 150 právnikmi a daňovými poradcami za-
stupuje PETERKA & PARTNERS 1500 klientov v regió-
ne strednej a východnej Európy, z ktorých takmer 
200 patrí k svetovým lídrom. Firma nie je závislá na 
žiadnom klientovi, štáte alebo miestnej správe a je 
tiež finančne nezávislá.

HLAVNÉ VÝHODY TOHTO JEDINEČNÉHO, NA 
KLIENTOV ORIENTOVANÉHO PRÍSTUPU:
 	zabezpečujeme právne služby pre celý región 

strednej a východnej Európy z jedného kontaktné-
ho miesta

 	možnosť zmluvne zabezpečiť právne služby pro-
stredníctvom lokálnych advokátskych kancelárií 
v rámci regiónu strednej a východnej Európy

 	jeden spoločník je vždy zodpovedný za riadenie 
a koordináciu všetkých právnych služieb poskyto-
vaných klientovi v regióne

 	máme znalosti o obchodnej štruktúre a podniko-
vej kultúre klienta, vzorových dokumentoch a pod., 
a schopnosť využívať tieto znalosti v prospech 
klienta v rôznych krajinách regiónu

 	všetky služby môžeme poskytnúť na základe jednej 
zmluvy o poskytovaní právnych služieb

 	ponúkame jednotné sadzby, jeden fakturačný sys-
tém a sadzby za právne služby určené na základe 
významu spolupráce v regióne

 	regionálne vízie a prístup idú u nás ruka v ruke 
s rozsiahlymi odbornými znalosťami miestneho 
trhu

 	pokrývame región strednej a východnej Európy, 
napr. v Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku a Hercego-
vine, ale aj mimo tohto regiónu, napr. v Turecku, 
Kazachstane a v 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 aj v ďalších krajinách po ce-
lom svete. Prostredníctvom centrálneho oddelenia 
vonkajších vzťahov je zabezpečená bezproblémová 
koordinácia právnych služieb v niekoľkých jurisdik-
ciách zároveň. Klientom pôsobiacim v širšom medzi-
národnom prostredí asistuje PETERKA & PARTNERS 
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vďaka silným pracovným a osobným vzťahom s ad-
vokátskymi kanceláriami v 90 krajinách a poskytuje 
tak svojím klientom prístup k najlepším miestnym 
právnikom v každej jurisdikcii. PETERKA & PARTNERS 
je zároveň členom medzinárodných sietí nezávislých 
advokátskych kancelárií ako je TerraLex®, Internatio-
nal Lawyers Network a Globaladvocaten.

PETERKA & PARTNERS PREDSTAVUJE 
REGIONÁLNE PRACOVNÉ SKUPINY:
Vzhľadom k rastúcemu záujmu o integrované služby 
ponúkané prostredníctvom vysoko špecializovaných 
tímov naprieč pobočkami, PETERKA & PARTNERS 
ďalej rozvíja pracovné skupiny, a to najmä na regio-
nálnej úrovni. Každá skupina je vedená právnikom 
s mimoriadnymi skúsenosťami nielen na regionálnej 
úrovni, ale aj v jednotlivých krajinách, čo umožňuje 
poskytovať klientom a partnerským advokátskym 
kanceláriám najvyššiu úroveň odborných znalostí.

PRACOVNÉ SKUPINY:
Bankovníctvo a financie / Compliance a regulácia 
/ Cudzinecké právo / Daňové poradenstvo / Duševné 
vlastníctvo / Fúzie a akvizície / Hospodárska súťaž 
/ Korporátne právo / Nehnuteľnosti / Obchodné prá-
vo a distribúcia / Ochrana údajov / Pracovné právo 
/ Právo informačných technológií / Rodinné a dedič-
ské právo / Súdne spory a insolvencia / Trestné právo 
/ Verejné obstarávanie

SEKTOROVÉ SKUPINY:
Automobilový priemysel / Doprava a logistika / Ener-
getika / Farmaceutický a biologický priemysel / Le-
tectvo / Maloobchod a luxusný tovar / Šport, média 
a zábavný priemysel

Navyše máme sekcie špecializované na nemecky, 
rusky, poľsky a francúzsky hovoriacich klientov, kto-
ré poskytujú právne služby v jednotlivých krajinách 
a integrované služby naprieč regiónom strednej a vý-
chodnej Európy.

VYBRANÍ KLIENTI:
Aalberts Industries; Abro Industries; Acer Group; Agili-
ty; Air Liquide; Aldesa; Alfa Laval; Alk Abello; Alps Elec-
tric; AmerisourceBergen; Amsted Industries; Andritz; 

Arkema; Aryzta; AstenJohnson; Atlas Copco; Augustin 
Quehenberger; Ayming; Bekaert; Berger Paints; Bilfin-
ger; Bouygues; Ceva Sante Animale; ČEZ; CMI; CNH In-
dustrial; Constellium; Danfoss; Danone; Datwyler; De-
ceuninck; Descours & Cabaud; DHL; DLG Group; DSV; 
Edenred; Emag; Enel; Essilor; Filcon; Fraikin; GAF; 
Gardner Aerospace; Gardner Denver; GDF Suez; Gef-
co; GIS Aqua Group; Gosselin; Grace; H. Dawson; Ha-
nesBrands; Hoerbiger; Honeywell; Hoya; Huhtamaki; 
Insight; Ista; Johnson & Johnson; K+S Group; KBA; 
KKCG Group; Konica Minolta; Kuehne + Nagel Group; 
L’Oreál; Lhoist; Lohmann & Rauscher; M+W Group; 
Magotteaux; Manpower; Marriott; Martela; Molnlycke; 
Mustang; Mylan; Newell Brands; Nielsen; Nipro; NKT; 
Nutreco; Olympus; Panasonic; Plastic Omnium; Poc-
lain Hydraulics; PSA Group; Raiffeisen Bank Int.; Re-
nault; Saint Gobain; Samlerhuset; Sandvik; Semecs; 
Schweiter Technologies; Skanska; Smithfield; SNF; 
Societe Generale; Sodexo; Solvay; Soufflet; Steelcase; 
Still; Suntory; Swiss Re; Tetra Laval; The Crest Group; 
TSR; UniCredit; UST Global; Veolia; VKR Holding; We-
sco International; XPO Logistics; Yaskawa; Yokogawa

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.sk
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PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o. 

PwC Legal ako súčasť skupiny PwC ponúka pro-
fesionálne a komplexné podnikateľské riešenia 
vďaka vyše 2 400 právnikom vo viac než 80 práv-
nych poriadkoch po celom svete. Vďaka úzkej 
spolupráci s poprednými odborníkmi z oblasti 
daní, účtovníctva, auditu, personálneho a fi-
nančného poradenstva rozumieme komerčným, 
daňovým a finančným aspektom nami poskyto-
vaných právnych služieb. V advokátskej kancelá-
rii momentálne pôsobí tím desiatich právnikov.

Zázemie najväčšej poradenskej firmy na Slovensku 
a globálnej siete PwC umožňuje našej advokátskej 
kancelárii PwC Legal špecializovať sa predovšetkým 
na transakčné poradenstvo a daňové právo a využí-
vať synergie v spolupráci so špecializovanými pora-
denskými tímami na lokálnej ako aj medzinárodnej 
úrovni.

Ako odporúčaná advokátska kancelária v oblas-
ti daňového práva poskytujeme predovšetkým 
právne poradenstvo v oblasti dane z príjmu práv-
nických osôb (vrátane transferového oceňovania) 
a dane z pridanej hodnoty. Spolu s vysoko špeciali-
zovanými odborníkmi na daňové právo poskytujeme 
klientom komplexné analýzy právnych a daňových 
aspektov ich podnikania, posudzujeme možné práv-
ne a daňové dopady transakcií a zastupujeme klien-
tov v daňových konaniach a v správnom súdnictve.

Naša advokátska kancelária má takisto rozsiahle 
skúsenosti v oblasti transakčného poradenstva. 

Naše právne služby zahŕňajú poradenstvo od príprav-
nej fázy až po dokončenie akvizície, či už formou pre-
vodu majetkových účastí alebo majetku. Bohaté skú-
senosti máme aj pri národných alebo cezhraničných 
fúziách spoločností. Intenzívna a blízka spolupráca 
so špecialistami v oblasti daní a financií pomáha na-
šim klientom nájsť komplexné a strategické riešenia 
pri kúpe, predaji a reorganizácii spoločností.

V oblasti korporátneho a zmluvného práva po-
skytujeme právne poradenstvo vo všetkých oblas-
tiach života obchodných spoločností od založenia, 
zmien až po zrušenie obchodných spoločností vrá-
tane organizačných zložiek slovenských a zahranič-
ných podnikateľov. Našim klientom poskytujeme aj 
komplexný právny servis v oblasti zmluvných vzťa-
hov od rokovaní cez samotnú prípravu a vyhotove-
nie zmlúv, zmeny, zabezpečenie až po ukončenie 
zmluvných vzťahov.

Pracovné právo považujeme v súčasnosti za mimo-
riadne dynamicky sa vyvíjajúcu oblasť práva. Špecia-
lizujeme najmä na oblasť cezhraničného vysielania 
zamestnancov, ich dočasného prideľovania a agen-
túrneho zamestnávania. Silné zázemie daňového od-
delenia PwC pre mobilitu a ľudské zdroje je v tomto 
smere zárukou synergie a kvalitnej expertízy. Okrem 
toho spracúvame bežnú pracovnoprávnu agendu 
ako je príprava pracovných zmlúv a interných pra-
covnoprávnych predpisov, poradenstvo v súvislosti 
s pracovnoprávnymi zmenami a skončením pracov-
ného pomeru.
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Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných 
údajov je pre nás už samozrejmosťou. V tejto súvis-
losti preverujeme súlad s právnymi predpismi, najmä 
s európskou legislatívou podľa Všeobecného naria-
denia na ochranu osobných údajov (GDPR) účinného 
od mája 2018. V spolupráci s PwC oddelením riade-
nia rizík komplexne posudzujeme opatrenia potreb-
né na zabezpečenie súladu s GDPR a pripravujeme 
dokumentáciu na zabezpečenie správnej ochrany 
osobných údajov.

V oblasti súdnych sporov zastupujeme klientov naj-
mä v sporoch s daňovými a colnými orgánmi. Naši 
advokáti však majú dlhoročné skúsenosti aj v oblas-
ti obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporov 
a v oblasti sporov pracovného práva.

 

 

PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.
Karadžičova	2
815	32	Bratislava
Tel.:	 +421	2	59	35	01	11
e-mail:	 office.general@sk.pwc.com
www.pwc.com
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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 uspokojo-
vať neustále 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 prístu-
pom orientovaným na výsledok. Ako nezávislý tím 
odborníkov ponúkame klientom kombináciu medzi-
národnej praxe a dokonalé znalosti miestnej právnej 
problematiky. A práve v spojení lokálnej znalosti, re-
gionálneho pokrytia a medzinárodných skúseností 
spočíva naša jedinečnosť, ktorá nás odlišuje od os-
tatných firiem.

PRK Partners je popredná advokátska kancelária 
poskytujúca komplexné právne služby. Vytvorili sme 
mimoriadne silnú prax v oblasti daňového práva 

a poradenstva, fúzií a akvizícií, korporátneho práva, 
práva hospodárskej súťaže, bankovníctva a financií, 
reštrukturalizácii a insolvencii, práva nehnutelností, 
kapitálových trhov, verejného obstarávania, súdne-
ho a arbitrážneho konania, pracovného práva a PPP 
projektov.

Dôkazom kvality našej práce sú aj prestížne 
ocenenia, ktoré v posledných rokoch pravidelne 
získavame:
 	V roku 2018 sme znova získali prestížne ocenenie 

v najvýznamnejšej medzinárodnej súťaži právnic-
kých firiem „Chambers Europe Award“.

 	Podľa odbornej poroty zostavenej medzinárod-
ne uznávaným právnym časopisom The Lawyer 
pre The Lawyer European Awards 2018 sme sa 
stali jednou zo šiestich najlepších právnych firiem 
v strednej Európe.

 	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 2018 sme získali 
víťazné ocenenie PFR v kategórií Daňové právo. 
V roku 2017 sme zvíťazili v kategórii Fúzie a akvi-
zície a v kategórií Daňové právo, ktoré sme vyhra-
li aj v roku 2016 a 2013. V roku 2015 to bolo Právo 
obchodných spoločností, v oblasti Práva hos-
podárskej súťaže sme zvítazili v roku 2014. V ob-
lasti bankovníctva a financií, pracovného práva, 
sporovej agendy, reštrukturalizácie a insolvencie, 
developérskych projektov a nehnuteľností, dušev-
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ného vlastníctva a verejného obstarávania sa pra-
videlne radíme medzi veľmi odporúčané právnicke 
firmy, čo dokazuje našu schopnosť poskytnúť kom-
plexné služby na vysokej úrovni.

 	Taktiež sme pravidelne odporúčaní uznávaný-
mi a nezávislými ratingovými publikáciami – 
Chambers and Partners, The Lawyer, Legal500, 
IFLR1000, Best Lawyers, Legal Experts, Who’s Who 
Legal, Media Law International.

International Financial Law Review o PRK 
Partners:

„PRK Partners sú priekopníkmi v podpore vzniku domá-
cich firiem a prekonali rozdiely medzi medzinárodnými 
a domácimi firmami.“

Chambers Global 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 Europe o PRK Partners:

„Klienti oceňujú kombináciu „spoľahlivých, praktickýc 
a miestnych znalostí“ s „mimoriadne dobrými medzi-
národnými 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.“



P

Významné advokátske kancelárie | 2019 | 163

NÁŠ PRK TÍM

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	333	232
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 
najväčšie advokátske kancelárie v Trnave s poboč-
kami aj v Bratislave a Žiline, pričom náš pracovný tím 
tvoria odborníci z rôznych právnych oblastí (daňo-
vé právo, colné právo, nehnuteľnosti, developerské 
projekty, finančné právo a bankové právo, špedičné 
a prepravné právo a ďalšie).

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), obchodné-
ho práva (vymáhanie pohľadávok, zmluvná agenda, 
právo 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 ob-

lasti 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:
 	3 advokáti – s dlhoročnou praxou (priemerná práv-

na prax advokátov je 10 rokov),
 	6 advokátov – s právnou praxou viac ako 5 rokov,
 	9 právnikov,
 	4 odborní zamestnanci a právni asistenti,
 	4 asistentky.

Momentálne tvorí náš tím 26 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, anglic-
kom, nemeckom, španielskom a maďarskom jazyku.
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Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, 
s.r.o.
Hlavná	31
917	01	Trnava
Tel.:	 +421	2	32	11	47	75
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www.prosman-pavlovic.sk
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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 oblasti 

IT,
 	Business Process Outsourcing.

Od svojho založenia v roku 1977 v Nemecku vybu-
dovala spoločnosť sieť 111 pobočiek v 51 krajinách 
sveta a zamestnáva približne 4700 odborníkov. Silnú 
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 naj-
lepšia metóda rýchleho a efektívneho riešenia prob-
lémov spojených s podnikateľskou praxou našich 
mandantov.

Na Slovensku pôsobí poradenská spoločnosť 
Rödl & Partner už viac ako 25 rokov. Kancelária 
v Bratislave bola založená v roku 1993 a dnes pre ňu 
pracuje viac ako 60 profesionálov. Vďaka našej od-
bornosti, dlhoročnej skúsenosti a znalosti podnika-
teľského 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 pro-
stredníctvom spoločnosti Rödl & Partner Advokáti, 
s.r.o. Naša kancelária sa špecializuje najmä na oblasti 
obchodného, občianskeho, pracovného, správneho 
a daňového práva.

Poradenstvo poskytujeme nielen právnickým a fy-
zickým osobám, ale aj verejnému sektoru, a klientov 
sprevádzame pri výkone ich činností a zámerov, tak 
aby bol zabezpečený ich komplexný právny servis. 
Naším prvotným cieľom je riešiť záležitosti našich 
mandantov na vysokej odbornej úrovni, flexibilne 
a individuálnym prístupom ku každej záležitosti a za-
bezpečiť ich maximálnu spokojnosť.

Naša kancelária má v súčasnosti 14 právnikov, z toho 
10 advokátov, ktorí poskytujú právne poradenstvo 
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;

R
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 	akvizície a zlúčenia obchodných spoločností;
 	súdne a rozhodcovské konania;
 	právo hospodárskej súťaže;
 	správne právo;
 	štátna pomoc;
 	konkurzy a reštrukturalizácia.

 

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
Lazaretská	8
811	08	Bratislava
Tel.:	 +421	2	32	11	47	75
e-mail:	 officeba@ppak.sk
www.roedl.net
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RUŽIČKA	AND	PARTNERS	s.	r.	o. 

Sme jedna z najväčších advokátskych kancelárií, 
ktorá disponuje kapacitou viac ako 35 advoká-
tov a advokátskych koncipientov a ponúka svoj-
im klientom celé spektrum odborného právneho 
a daňového poradenstva.

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 
vznikla v júni 2009 ako právny nástupca dvoch kance-
lárií, samostatne existujúcich od vzniku Slovenskej re-
publiky, Ružička & partners, s.r.o. a CVD, s.r.o. Pôsobí 
tak na slovenskom trhu už viac ako 25 rokov. Spojenie 
oboch kancelárií nám umožnilo vytvoriť novú dimen-
ziu poskytovania právneho poradenstva a prehĺbiť na 
jednej strane komplexnosť a univerzálnosť a na druhej 
strane hlbokú odbornú špecializáciu našich služieb. Do 
novembra 2018 pôsobila kancelária pod obchodným 
menom Ružička Csekes s. r. o., ku ktorého zmene pristú-
pila na základe rozhodnutia JUDr. Eriky Csekes, spoluza-
kladateľky kancelárie, ktorá sa rozhodla ukončiť svoje 
aktívne pôsobenie na slovenskom právnom trhu.

Naša pozícia na lokálnom trhu a silné domáce per-
sonálne zázemie v kombinácii s unikátnym mode-
lom spolupráce s nadnárodnou alianciou poskyto-
vateľov právnych a daňových služieb nám umožňuje 
v plnom rozsahu zdieľať a využívať medzinárodné 
know-how, aplikovať zahraničné skúsenosti a histó-
riou testované, alebo naopak na trh flexibilne rea-
gujúce inovatívne riešenia, implementovať unifiko-
vané, vysokým klientskym nárokom zodpovedajúce 
štandardy v manažmente odbornej práce a zabez-
pečovať efektívnu organizáciu a riadenie vzťahov 

s domácimi a zahraničnými klientmi. Takýmto prí-
stupom sa snažíme neustále zvyšovať kvalitu našich 
služieb a nielen reaktívne, ale aj proaktívne, adre-
sovať požiadavky klientov a vývoj na trhu právnych 
služieb.

Našu advokátsku kanceláriu a našich skúsených ad-
vokátov pravidelne hodnotia medzinárodné právnic-
ké ratingové agentúry.

 

„Kancelária je známa realizáciou priekopníckych pro-
jektov, vrátane významných štátnych infaštruktúrnych 
mandátov.“

Klienti o RUŽIČKA AND PARTNERS podľa Chambers and Partners

2019

TOP TIER
FIRM
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Výsledky našej práce a neustáleho zlepšovania 
kvality našich služieb, boli v rokoch 2018, 2017, 
2016, 2015, 2014 a 2013 ocenené absolútnym 
víťazstvom v súťaži Právnická firma roka v ka-
tegórii Domáca advokátska kancelária. V roku 
2019 sme navyše obhájili prvenstvo z predchádza-
júcich šiestich rokov v kategórii Verejné obstarávania. 
Vo všetkých zvyšných kategóriách tejto súťaže sme 
boli klasifikovaní ako „Veľmi odporúčaná kancelária“, 
resp. „Odporúčaná kancelária“. 

V ČOM SME INÍ
 	Máme najväčší počet rankingov v prestížnych 

svetových rankingových publikáciách (Chambers 
and Partners, ILFR 1000, The Legal 500) spomedzi 
domácich advokátskych kancelárií.

 	Kladieme veľký dôraz na disciplinárnu a in-
dustriálnu špecializáciu a poznanie biznisu 
a jeho vecných, nielen právnych špecifík.

 	Naše personálne zázemie spočívajúce v tíme 
35 advokátov a advokátskych koncipientov 
a robustnej prevádzkovej podpore neprávnického 
personálu nám umožňuje paralelne zvládať množ-
stvo odborne, vecne a časovo náročných projektov 
s okamžitým nasadením bez toho, aby tým bolo 

dotknuté priebežné, denno-denné poradenstvo 
našim stálym klientom.

 	Do našich odborných tímov môžeme kedykoľvek 
zapojiť právnikov z medzinárodnej siete, čo nám 
umožňuje poskytovať kvalifikované poradenstvo 
v cezhraničných mandátoch realizovaných pre za-
hraničných klientov na Slovensku, ale bežne aj pre 
domácich klientov na medzinárodných projektoch.

 	Hoci sú veľké jednorazové transakcie jednou z kľú-
čových oblastí našej praxe, nesústredíme sa len 
na ne. Práve naopak, kontinuálne poskytujeme 
priebežné, denno-denné právne poradenstvo 
pre množstvo medzinárodných lídrov v celom 
spektre hospodárskych sektorov, ako aj pre vedúce 
domáce spoločnosti.

 	Naším cieľom je nájsť pre klienta optimálne práv-
ne riešenie s najvyššou efektivitou nákladov. Naše 
mandáty vždy realizujú advokáti alebo advokátski 
koncipienti s potrebnými skúsenosťami a seniori-
tou tak, aby sme zabezpečili optimálnu kvalitu ale 
aj efektivitu práce a nákladov.

 	Využívame moderné informačné a riadiace systé-
my a procesy, ktoré zvyšujú efektivitu a organizáciu 
našej práce. Ponúkame inovatívne riešenia.

 	Snažíme sa poskytovať pragmatické a komerčne 
orientované právne poradenstvo.

 	Udržiavame a rozvíjame vysoké renomé našich 
uznávaných odborníkov v kľúčových oblastiach 
práva.

 	Podporujeme vysokú úroveň profesionálnych, etic-
kých a komerčných štandardov.

 	Dôkladne zohľadňujeme európsko-právnu dimenziu.
 	Poskytujeme služby v angličtine, nemčine, maďar-

čine a v ruštine.

Kľúčové oblasti našej praxe.
 	Právo obchodných spoločností, fúzie, akvizície 

a iné korporátne transakcie.
 	Právo v oblasti developerských projektov nehnu-

teľností, stavieb a životného prostredia.
 	Právo v oblasti verejného obstarávania, PPP pro-

jektov, verejných služieb a verejnej infraštruktúry 
všeobecne.

 	Bankovníctvo, finančné služby a projektové 
financovanie.

 	Energetika.
 	Súdne spory a arbitráže.
 	Právo hospodárskej súťaže a regulácia v sieťových 

odvetviach.
 	Elektronické komunikácie.
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 	Právo duševného vlastníctva, všeobecné civilné 
právo a pracovné právo.

 	Európske právo.
 	Daňové právo.

NAŠI KLIENTI
Našu klientsku základňu tvoria predovšetkým me-
dzinárodné spoločnosti, vrátane mnohých svetových 
lídrov a gigantov v kľúčových oblastiach hospodár-
stva, ale aj vedúce domáce spoločnosti a subjekty 
verejnej správy.

Okrem poradenstva pri významných jednorazo-
vých transakciách sa sústredíme aj na kontinuálnu, 
priebežnú podporu množstva kľúčových svetových 
a európskych hráčov. Medzi našich klientov patria 
napríklad:

 	Siemens
 	Honeywell
 	E.ON
 	Západoslovenská energetika
 	MOL
 	Slovnaft
 	U.S. Steel
 	AIG
 	Starr
 	Deutsche Bank
 	Slovenská sporiteľňa
 	Kooperatíva poisťovňa
 	Collonade
 	OTP Banka
 	BAWAG
 	KBC Bank NV
 	UniCredit Group
 	The Coca Cola Company
 	Société des Produits Nestlé
 	GlaxoSmithKline Slovakia
 	Johnson & Johnson
 	Nike
 	Billa
 	Hornbach
 	Hochtief
 	ACS Group
 	STRABAG
 	Porsche Group
 	Škoda Auto
 	Austrian Airlines
 	Slovak Telekom

 	Železničná spoločnosť Slovensko
 	Železnice Slovenskej republiky
 	NASES
 	Národná diaľničná spoločnosť
 	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 	Univerzitná Nemocnica Bratislava
 	Úrad vlády Slovenskej republiky

NIEKTORÉ Z NAŠICH PROJEKTOV
V rámci nášho dlhoročného pôsobenia na sloven-
skom trhu sme pracovali na obrovskom množstve 
významných projektov pre súkromný a verejný sek-
tor, zahraničných investorov či domácich ekono-
mických lídrov. Naše skúsenosti zahŕňajú účasť na 
tých najväčších transakciách realizovaných počas 
samostatnosti Slovenskej republiky od privatizácie 
a reštrukturalizácie podnikov ako Východosloven-
ské železiarne Košice, Slovenský plynárenský prie-
mysel a Slovenské elektrárne až po mamutie infraš-
truktúrne projekty elektronického mýta, výstavby 
diaľnic a univerzitnej nemocnice formou PPP mo-
delu alebo novej atómovej elektrárne v Jaslovských 
Bohuniciach.

Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré sme realizovali 
v období ostatných rokov patria:

 	Poradenstvo Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej 
republiky pri developmente novej univerzitnej 
nemocnice v Bratislave.

 	Poradenstvo výrobcovi luxusných áut v súvislos-
ti s jeho megainvestíciou vo výške viac ako 
1 mld. eur do závodu na výrobu luxusných au-
tomobilov v Slovenskej republike.

 	Poradenstvo konzorciu vedúcich svetových staveb-
ných firiem, HOCHTIEF a ASC a vedúcemu holand-
skému investičnému fondu, DIF, v rámci súťažného 
dialógu v tendri na výstavbu úseku diaľnice D4 
(Jarovce – Rača, obchvat Bratislavy) a úseku 
rýchlostnej cesty R7 (Bratislava – Holice) reali-
zovaného formou DBFOT PPP v celkovej hodnote 
približne 4 miliardy eur s celkovou dĺžkou viac ako 
50 km ciest a poradenstvo konzorciu spoločností 
Porr AG a Ferrovial Agróman pri návrhu a výstavbe 
tohto projektu.

 	Poradenstvo pre najväčšiu slovenskú finančnú 
inštitúciu, Slovenskú sporiteľňu, pri riešení situá-
cie v súvislosti s redevelopmentom a refinan-
covaním obchodného centra Apollo Business 
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Center, ktorého využívanie bolo objektívne 
znemožnené.

 	Poradenstvo Ministerstvu dopravy a výstavby Slo-
venskej republiky pri verejnom obstarávaní 
a realizácii PPP projektu rýchlostnej cesty R1 
medzi Nitrou a Banskou Bystricou v celkovej 
hodnote približne 4 miliardy eur a v dĺžke približne 
50 km, ktorý sa stal prvým úspešne finančne uzav-
retým a implementovaným PPP projektom v ob-
lasti nadradenej dopravnej infraštruktúry v Sloven-
skej republike.

 

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Vysoká	2/B
811	06	Bratislava
Tel.:	 +421	2	32	33	34	44
e-mail:	 office-ba@r-p.sk
www.r-p.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 obchodné-
ho práva, najmä na problematiku obchodných 
záväzkových vzťahov, nesporovú agendu v ob-
lasti obchodných kontraktov, súdne a rozhod-
covské obchodno-právne spory, právne vzťahy 
k nehnuteľnostiam, zmenkové právo, vymáha-
nie pohľadávok, konkurz a reštrukturalizáciu, 
dobrovoľné dražby, náhradu škody, nekalú 
súťaž, kapitálové investície a akvizície, due 
diligence.

Osobitne sa špecializujeme na právne služby vo fi-
nančnom sektore (bankovníctvo, poisťovníctvo, lea-
sing), vrátane jednotlivých spôsobov riešenia úvero-
vého zlyhania korporátnych a retailových bankových 
klientov. Poskytujeme komplexný právny servis via-
cerým bankám a popredným finančným inštitúciám 
so zahraničnou a slovenskou majetkovou účasťou. 
Náš odborný tím má rozsiahle skúsenosti so špeci-
fikami podnikateľského prostredia na Slovensku, čo 
vytvára priestor na kvalitné, efektívne a rýchle rieše-
nia v prospech klienta.

Dôraz kladieme v prvom rade na vysokú úroveň pro-
fesionality, nadštandardnú odbornú spôsobilosť 
a kompetentnosť, flexibilitu, diskrétnosť a lojálnosť. 
V rámci striktne proklientského prístupu sme vždy 
pripravení prispôsobiť poskytované právne služby 
individuálnym nárokom mandanta.

Advokátska kancelária SEDLAČKO & PARTNERS má 
v súčasnosti 13 právnikov, z toho 7 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 advokácie 
a externý člen skúšobných komisií Právnickej fakulty 
UK a Justičnej akadémie SR. Je spoluautorom tzv. 
veľkých komentárov k Občianskemu zákonníku a Ci-
vilnému sporovému poriadku, komentára k Vyhláške 
o odmenách a náhradách advokátov za poskytova-
nie právnych služieb (C.H. Beck) a autorom desiatok 
odborných článkov a redakčných príspevkov z oblas-
ti obchodného a občianskeho práva.

 

SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
Štefánikova	8
811	05	Bratislava	1
Tel.:	 +421	2	54	63	02	26
e-mail:	 office@sedlacko.sk

S
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SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o. 

Koľko názorov má osem právnikov?

Hovorí sa, že osem. Skúste z toho spraviť jeden. Výzva, 
alebo len právnická matematika?

Veľké a náročné projekty si vyžadujú veľa bystrých 
právnických mozgov. Aby sme sa dokázali o klientov 
lepšie postarať, rozhodli sme sa narásť. Podarilo sa 
nám to a k nášmu tímu sa pripojilo už šesť talentova-
ných právnikov.

Denne zvádzame boj myslí a konfrontujeme naše 
právne názory. Niekedy lietajú iskry, veď pracuje 
osem právnikov s 65 rokmi kolektívnych skúseností. 
Inovatívne a pragmatické právne riešenia tvoríme 
spolu. Rozhodujúce slovo máme my, riadiaci partne-
ri, ale kolegovia nám nič nedarujú. A tak je to dobre.

Najlepšie výsledky máme v projektoch zahŕňajúcich:

 	IT
 	telekomunikácie
 	duševné vlastníctvo
 	korporátna agenda
 	nehnuteľnosti
 	spory

TOP 5 PROJEKTOV R. 2018:
 	Blockchain a kryptomeny. Pre švajčiarsko-slo-

venského klienta poskytujúceho blockchainovú 
platformu sme pracovali na projekte platformy 

na distribúciu online mobilných hier pre ľudí bez 
prístupu k tradičným bankovým službám. Klien-
tovi sme pripravili vzorovú distribučnú zmluvnú 
dokumentáciu a všeobecné obchodné podmien-
ky, pričom sme zohľadnili právne špecifiká tech-
nológie blockchain. Platforma využíva vlastné 
kryptomeny (TOP 10 ICO v r. 2016), čo bola pre nás 
nová výzva.

 	Cloudové telefonovanie. Slovenskú telekomuni-
kačnú spoločnosť poskytujúcu call centrový VOIP 
systém v cloude sme zastupovali pri vstupe zahra-
ničného investora. V tejto súvislosti sme riešili o.i. 
ochranu zdrojového kódu klienta, licenčné zmluvy 
medzi dodávateľmi a klientom, vyjednanie investor-
skej zmluvy s investorom a korporátne zmeny v spo-
ločnosti. Klient v tomto projekte ocenil naše praktic-
ké znalosti slovenského aj českého práva.

 	Chat-bot s umelou inteligenciou. V portfóliu 
klientov máme aj zástupcu s umelou inteligenciou. 
Poprednej slovenskej technologickej spoločnosti 
vyvíjajúcej komunikačného chat-bota sme pripra-
vili vzorové pracovné zmluvy, zmluvy o zhotovení 
diela na objednávku a licenčné zmluvy pre progra-
mátorov vyvíjajúcich software.

 	4x GDPR pre Fortune 500. Štyrom klientom zo 
zoznamu Fortune 500 (výrobca automobilov, vý-
robca pneumatík, poskytovateľ palivových kariet 
a poskytovateľ administratívnych riešení) sme 
poskytli rozličné GDPR poradenstvo, od prípravy 
dokumentácie, bezpečnostných smerníc a orga-
nizačných opatrení až po školenia zamestnancov. 
Špecifiká GDPR procesov sme tak komunikovali 
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členom predstavenstiev od New Yorku (US) až po 
Kórejskú republiku.

 	Cleantech platforma. Fínsko-slovenskej platfor-
me združujúcej expertov na riešenie problémov 
súvisiacich najmä so životným prostredím a tzv. 
smart cities, sme poskytli komplexné právne služ-
by. Klienta sme zastúpili pri vyjednávaní zmluvy 
o zhotovení diela a poskytnutí licencie, pripravili 
sme vzorové zmluvy s programátormi a nastavili 
sme servisné zmluvy pre poskytovanie platformy 
ako služby. Vďaka tomuto projektu sme bližšie 
spoznali inšpiratívnu obchodnú a právnu kultúru 
baltských krajín.

Objem transakcií za posledné dva roky presiahol 
450 iliónov EUR.

Popri korporátnom svete nezabúdame ani na tých, 
ktorí to majú v živote naozaj ťažké. V r. 2018 sme po-
skytli cca 38 človeko-dní pro bono právnych služieb 
napr. na:

 	Zastupovanie medzinárodne oceňovanej vzdelá-
vacej aplikácie pre osoby so špeciálnymi potreba-
mi (autizmus, Downov syndróm). Keďže aplikácia 
má výrazný sociálny prospech, právne služby sme 
poskytli za mimoriadne zníženú odmenu.

 	Zastupovanie kolektívu lekárov pracujúcich na 
koncovej štátnej klinike v konaní proti zamestná-
vateľovi z dôvodu porušovania zásady rovnakého 
zaobchádzania (šikovanie nadriadeným).

 	Zastupovanie matky vo veci rozvodu a úprave práv 
a povinností k len niekoľko mesačnému dieťaťu, 
otec opustil rodinu v čase keď malo dieťa menej 
ako jeden mesiac veku.

Eva Schin Majdúchová
Eva má za sebou 12 rokov praxe v advokácii. Počas 
svojej kariéry spolupracovala so slovenskými aj me-
dzinárodnými advokátskymi kanceláriami so širokým 
zameraním, vďaka čomu teraz dokáže svojim klien-
tom poradiť ako v cezhraničných sporoch z duševné-
ho vlastníctva, tak v každodenných občianskopráv-
nych veciach.

Keďže Eva je pracujúcou matkou, je jej vlastná maxi-
málna efektivita práce a rozvrhnutie času, čo ponúka 
i svojim klientom. Voľný čas trávi najradšej s manže-
lom a synčekom, napríklad na golfovom ihrisku.

Oliver Majdúch
Oliver pracuje v advokácii viac ako 10 rokov a vo svo-
jej práci sa sústredí najmä na najnovšie technologic-
ké právne trendy. Oliver spoluzakladal StartUp Legal 
Accelerator, ktorým pomáha mladým technologic-
kým podnikom akcelerovať ich právny rast.

Klient, ktorý sa rozhodne pre spoluprácu s Oliverom 
na svoju stranu získa motivovaného a erudovaného 
advokáta a presvedčivého vyjednávača, ktorý sa sna-
ží nielen identifikovať problémy, ale najmä hľadať ich 
riešenia. Vo voľnom čase rád strieľa z luku a surfuje.

SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.
Galvániho	15/C
821	04	Bratislava
Tel.:	 +421	908	587	876
e-mail:	 office@smlegal.sk
www.smlegal.sk
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SCHWARZ advokáti s.r.o. 

SCHWARZ advokáti s.r.o. sú etablovanou advo-
kátskou kanceláriou pôsobiacou samostatne na 
trhu už viac ako 10 rokov.

Náš tím tvoria výlučne seniorní právnici, pretože na-
šim cieľom je poskytovať sofistikované a komplexné 
poradenstvo s vysokou pridanou hodnotou. A to za 
prijateľné ceny.

Jadro nášho tímu tvorí Andrej Schwarz, Simona Uhri-
nová a Jana Schwarzová.

Našimi klientami sú spravidla lídri v danom odvetví. 
Rozumieme ich podnikaniu a oni rozumejú našim 
odporúčaniam.

Zakladáme si na poskytovaní užívateľsky prívetivého 
a praktického poradenstva.

Hľadáme riešenia, ktoré budú pre klienta užitočné 
a ktoré zohľadňujú konkrétnu mieru rizika tej či onej 
alternatívy.

S našimi klientami nás viaže dlhodobá spolupráca, 
čo nám umožňuje stáť už pri zrode ich podnikateľ-
ských myšlienok a zámerov a už od počiatku im po-
máhať štruktúrovať a navrhovať riešenia, či už z tran-
sakčného, daňového, právneho alebo biznisového 
prostredia.

Najsilnejší sme v mediálnej a vydavateľskej ob-
lasti, intermodálnej preprave, priemyselnej vý-

robe, oblasti regulácie hazardných hier, farmácii 
a nehnuteľnostiach.

ŤAŽISKOVO SA ZAMERIAVAME NA:
 	fúzie, akvizície a právo obchodných spoločností.
 	súťažné právo.
 	mediálne právo.
 	nehnuteľnosti a developerské projekty.
 	sporovú agendu.
 	regulačnú oblasť AML a GDPR.
 	právo duševného vlastníctva a informačných 

technológií.

MEDZI NAJVÝZNAMNEJŠIE TRANSAKCIE ZA ROK 
2018 MÔŽEME ZARADIŤ:
 	zastupovanie úspešného uchádzača o koncesiu na 

prevádzku intermodálneho terminálu v Žiline s cel-
kovou hodnotou 72 000 000 eur.

 	zastupovanie mediálneho domu pri zlúčení s ďal-
ším vydavateľstvom.

 	podaní žaloby a zastupovaní v konaní pred Európ-
skym súdnym dvorom v Luxemburgu proti Európ-
skej komisii, kde namietame nezákonné rozhodnu-
tie ohľadne štátnej pomoci s priamym dopadom 
na nášho klienta.
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SCHWARZ advokáti s.r.o.
Polus Tower II
Vajnorská	100/B
831	04	Bratislava
Tel.:	 +421	908	758	155
e-mail:	 info@schwarzadvokati.sk
www.schwarzadvokati.sk
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SOUKENÍK	–	ŠTRPKA,	s.	r.	o. 

SLOVENSKO POZNÁME DOKONALE.
Od Tatier po Dunaj. Od Záhoria po Zemplín. Na Slo-
vensku sa po stáročia miešali národnosti a konfe-
sie. Na jeho území sa striedali právne systémy rôz-
nych štátnych útvarov. Aj preto je dnes Slovensko 
síce malým, ale rozmanitým štátom v srdci Európy. 
Každý z jeho regiónov dýcha bohatou históriou 
a osobitou kultúrou.

Slovensko je skutočne nádherná a pestrá krajina.

Čo to ale znamená? Každý obyvateľ ho predsa vníma 
svojím vlastným pohľadom. Každý si v sebe nesie 
svoju originálnu zmes dojmov. Každého formovali 
iné zážitky a skúsenosti. Môže teda jediná myseľ po-
znať Slovensko v celej jeho rozmanitosti? Nikto pred-
sa nenavštívil všetky mestá Slovenska. Neochutnal 
všetky jeho pramenité vody. Nikto nepozná všetky 
problémy jeho obyvateľov. Na niektoré veci jednodu-
cho človek sám nestačí.

Aj s komplexnými právnymi problémami sa často 
vieme popasovať len kolektívne. Niekedy sú tieto 
problémy tak špecifické pre danú obec či región, že 
pohľad zvonku jednoducho nestačí. Právnik sa musí 
neustále vzdelávať vo svojom odbore, ale musí tiež 
udržovať kontakt s prostredím, v ktorom svoju práv-
nu prax vykonáva. Aby sme vedeli poskytnúť efek-
tívne a priliehavé právne riešenie, potrebujeme mať 
zmapovaný terén, a to niekedy doslova.

V ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRII SOUKENÍK - 
ŠTRPKA POZNÁME SLOVENSKO DOKONALE,

lebo nás o tom presviedča spätná väzba.
Tá neprichádza len od množstva spokojných klien-
tov. Za našu prácu sme boli už viackrát ocenení. 
Naposledy tento rok v rámci ďalšieho ročníka súťaže 
„Právnická firma roka“, ktorú v spolupráci s českým 
vydavateľstvom EPRAVO Group každoročne vyhlasu-
je týždenník TREND. Umiestnili sme sa hneď v niekoľ-
kých kategóriách.

Stali sme sa víťazom kategórie Developerské projekty 
a nehnuteľnosti.

„Veľmi odporúčanou advokátskou kanceláriou“ 
v oblastiach:
 	Sporová agenda
 	Reštrukturalizácia a insolvencia
 	Verejné obstarávanie

„Odporúčanou advokátskou kanceláriou“ 
v oblastiach:
 	Bankovníctvo a financie
 	Hospodárska súťaž

Medzi naše úspechy radíme aj to, že sme v roku 
2018 v rebríčku TOP 10 právnických firiem na Sloven-
sku, ktorý zostavuje vydavateľstvo The Slovak Spec-
tator, obhájili 1. miesto.
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Naše úspechy sme nadobudli tvrdou prácou a vytrva-
losťou. Naša odbornosť a prístupnosť z nás robí efek-
tívneho a spoľahlivého partnera.

lebo naši členovia pochádzajú zo všetkých kútov 
Slovenska.
V advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA dispo-
nujeme vysokým počtom odborníkov, ktorí dôverne 
poznajú regionálne osobitosti Slovenska. Náš tím 
tvorí vyše 90 členov: 28 advokátov, 33 advokátskych 
koncipientov, 5 právnych expertov a viac ako 25 práv-
nych asistentov a ostatných zamestnancov.

Prijali sme medzi seba silné osobnosti, ktoré u nás 
rastú, ale aj nám pomáhajú rásť. Každý z nich si 
v sebe nesie svoju vlastnú autentickú skúsenosť zo 
života v danom regióne a pozná ho ako svoju vlastnú 
dlaň. Aj vďaka tejto rôznorodosti dokážeme spoľah-
livo poskytovať právne služby nielen v slovenskom 
a anglickom, ale aj v českom, maďarskom či nemec-
kom jazyku.

Moderný svet nám stále prináša nové výzvy a živý 
právny systém sa ich snaží reflektovať, aby napĺňal 
potreby súčasnej spoločnosti. Kladieme veľký dôraz 
na neustále vzdelávanie sa našich členov a ďalšie 
rozvíjanie ich kvalít, aby nezaostali za rýchlo sa vyví-
jajúcim právnym prostredím. Každý člen nášho tímu 
sa zameriava na konkrétnu oblasť práva či právne in-
štitúty. Vďaka tomu sme vždy schopní rýchlo zostaviť 
tím našich vlastných špecialistov.

Pri náročných prípadoch využívame plnú podporu 
právnych asistentov a administratívnych pracovní-
kov, ktorí nášmu tímu uľahčujú prácu. Rôznorodosť 
zameraní a počet nasadených odborníkov nám 
umožňuje vyriešiť aj časovo náročné prípady efektív-
ne a v relatívne krátkom čase.

lebo sme najväčšou slovenskou advokátskou 
kanceláriou.
Nezáleží na tom, či právny problém presahuje hranice 
Slovenska, alebo jeho úskalia spočívajú v regionálnych 
špecifikách. Ak je to potrebné, prekonávame nielen 
vlastné hranice, ale aj hranice Slovenska. Spolupracuje-
me len s tými najrenomovanejšími zahraničnými nápro-
tivkami. Prípady s medzinárodným dopadom tak vieme 
posúdiť s ohľadom na nadnárodné právne súvislosti.

Ciele a požiadavky klienta sú vždy našou alfou a ome-
gou. Pri posudzovaní konkrétnych prípadov vieme 
správne vyhodnotiť podnikateľský zámer klienta. 
Nami poskytované právne služby sú tak vždy prispô-
sobené na mieru. Pri ponúkanom právnom riešení 
zohľadňujeme aj jeho daňové či účtovné dopady. Tak 
má klient k dispozícii všetky potrebné informácie na 
to, aby sa vedel správne rozhodnúť.

S našimi klientmi si budujeme pevné a trvácne vzťa-
hy a zastupujeme ich so všetkou vehemenciou. Verí-
me, že korektná a plodná spolupráca vedie k svetlej-
šej budúcnosti nielen pre zainteresované strany, ale 
môže byť katalyzátorom pozitívnych zmien pre celé 
Slovensko.

lebo veríme mladej slovenskej inteligencii.
Slovensko je krajinou talentov a my vidíme ich sku-
točný potenciál. Praktické skúsenosti zo slovenských 
regiónov a právnu odbornosť odovzdávame ďalej pri 
výchove mladých právnikov. Nastupujúce generácie 
odbornej verejnosti vedieme k poznaniu, že duch 
práva sa ukrýva vo fundamentálnych otázkach mo-
rálky a ich reflexii v právnom myslení.

Usilujeme sa tiež o popularizáciu práva v očiach laic-
kej verejnosti. Podporujeme inovatívne a celospolo-
čensky osožné projekty, o ktorých si myslíme, že si 
našu podporu zaslúžia. Od roku 2009 sme preto ex-
kluzívnym partnerom edície Exempla iuris. Zastrešuje 
ju vydavateľstvo Kalligram a kladie si za úlohu obo-
hacovať verejný a odborný diskurz o dôležité, no nie 
tak často diskutované témy, akými sú otázky právnej 
teórie, filozofia práva či jeho vzťah k štátu.

lebo sme vďaka našim pobočkám bližšie ku 
klientom.
Celoslovenská pôsobnosť advokátskej kancelárie 
SOUKENÍK - ŠTRPKA nie je len symbolická. Sídlime 
síce v Bratislave, ale naše pobočky sa nachádzajú 
v rôznych mestách po celom Slovensku. Strategicky 
sme ich rozmiestnili tak, aby to k nám nikdy nebolo 
ďaleko. Pobočky sme otvorili v Nitre, Žiari nad Hro-
nom, Vysokých Tatrách či Košiciach.

Týtmo spôsobom šetríme klientom peniaze aj ich 
drahocenný čas, ale nie je to jediný dôvod, prečo sme 
sa rozhodli pre tento krok. Každá z našich pobočiek 
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nám poskytuje možnosť lepšie spoznať daný región 
a jeho úskalia.

Prichádzame do priameho kontaktu s prostredím, 
v ktorom vykonávame právnu prax. Stávame sa tým 
ostražitejšími voči komplikáciám špecifického cha-
rakteru. Učíme sa lepšie ich predvídať, predchádzať 
im a využiť ich v prospech klienta.

Slovensko poznáme dokonale, lebo veríme, že je 
to pri našej práci kľúčové.

 

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 Squire Patton Boggs 
bola prvou medzinárodnou kanceláriou založe-
nou na Slovensku v roku 1991. Pre medzinárod-
ných klientov vstupujúcich na slovenský trh bola 
táto kancelária dôveryhodným partnerom a toto 
renomé má u zahraničnej klientely dodnes.

Počas rokov sa jej podarilo vybudovať silnú korpo-
rátnu prax. Jej skúsenosti z obdobia privatizácie, 
kedy sa podieľala na najväčších privatizačných 
projektoch, sú unikátne. Už tradične sa špecializuje 
na transakčné poradenstvo určené predovšetkým 
stredne veľkým podnikom. V kategórii Mid Market 
M&A Legal Advisor patrí medzi vedúcu pätnástku 
poradenských firiem s najväčším počtom realizova-
ných transakcií v Európe. Dnes sa kancelária orien-
tuje aj na zložité reorganizačné projekty, kde dokáže 
efektívne uplatniť kombinovanú expertízu z mno-
hých právnych disciplín.

SPB si naďalej udržiava náskok pred lokálnymi kance-
láriami aktívnym vysielaním svojich mladých právni-
kov na medzinárodné projekty, z ktorých si prinášajú 
praktické medzinárodné skúsenosti. Participácia 
na rozsiahlych cezhraničných analýzach finančných 
transakcií s presahom na sankčnú problematiku 
a pranie špinavých peňazí prináša na trh úplne oje-
dinelé know-how.

Úspech je bezpochyby o ľuďoch. Tatiana Prokopová 
patrí k jednej z najrešpektovanejších právničiek v ob-
lasti Real Estate. Je navyše jednou z mála expertov, 

ktorá sa právom nehnuteľností zaoberala nepretržite 
od začiatku svojej kariéry. Väčšina projektov nehnu-
teľností na Slovensku sa dodnes stretáva s historic-
kými záťažami spôsobenými najmä nekonzistent-
nou právnou úpravou pozemkového vlastníctva. 
Len právnik s dostatočne dlhou históriou je schopný 
svojho klienta upozorniť na všetky riziká vyplývajú-
ce z diskontinuity právnej úpravy, minimalizovať ich 
a navrhnúť obchodne vhodné riešenie.

SPB je známa svojou prestížnou arbitrážnou praxou, 
ktorá patrí k najrešpektovanejším svetovým praxiam 
vôbec. Fakt, že vedúci arbitrážnej praxe na Sloven-
sku a v Českej republike Rostislav Pekař je zároveň 
spolu-vedúcim globálnej skupiny deklaruje jej dôle-
žitosť v strednej a východnej Európe. Množstvo me-
dzinárodných arbitráží, v ktorých zastupujeme alebo 
sme historicky zastupovali našich klientov, radí SPB 
k najaktívnejším a najskúsenejším praxiam na trhu 
s pevnými väzbami na medzinárodnú arbitrážnu 
komunitu a popredné medzinárodné rozhodcovské 
centrá. Právnici bratislavskej kancelárie sa osobne 
podieľajú a sú súčasťou medzinárodného arbitráž-
neho tímu. Bratislavská kancelária má bohaté skúse-
nosti so zastupovaním SR v investičných arbitrážach 
so zahraničnými investormi.

Dôveru si kancelária vybudovala nielen v štátnych 
inštitúciách, ale aj v diplomatických misiách. Dnes 
spolupracuje s množstvom zahraničných ambasád 
a jej právnici pôsobia na najrôznejších poradenských 
postoch.
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Inovácia zostáva v hľadáčiku tejto dynamicky sa roz-
víjajúcej kancelárie. S nástupom skúsenej finančnej 
právničky Silvie Belovičovej sa firma začala orien-
tovať na nové technológie uplatňované najmä vo 
finančnom sektore. Silvia sa stala aktívnym členom 
globálnej blockchainovej skupiny, následne členom 
Blockchain Connect, Czech Alliance a v minulom 
roku iniciátorom Blockchain Connect Slovak Alliance. 
Medzi zakladajúcich partnerov patrí aj technologická 
firma IBM a poradenská spoločnosť BDO. Ambíciou 
združenia je otvoriť diskusiu k legislatívnemu rámcu 
využitia blockchainovej technológie na Slovensku, 
podporovať jej zavedenie a dosiahnuť jej reálne vyu-
žitie rovnako ako digitalizáciu celej spoločnosti.

Svetovo uznávaná expertíza v automobilovom prie-
mysle je pozitívne vnímaná aj na lokálnom trhu. Dl-
hodobé aktívne pôsobenie našich expertov v Zväze 
automobilového priemyslu na Slovensku umožňuje 
flexibilne reagovať na aktuálne problémy účastní-
kov automobilového priemyslu pri súčasnom využití 
best-practices z globálnej siete.

Poradenstvo farmaceutickým firmám patrí k naj-
dynamickejšie sa rozvíjajúcim praxiam kancelárie. 
Know-how obohatené praktickými skúsenosťami, 
ktoré si naši kolegovia priniesli z každodennej praxe 
u farmaceutických klientov je v kombinácii so súťaž-
nou expertízou veľmi oceňované.

Významný rozvoj dosiahla za obdobie uplynulých 
3-5 rokov prax firmy v zastupovaní privátnej kliente-
ly s vysokým čistým imaním. V tejto oblasti pomáha 
klientom najmä s plánovaním následníctva, plánova-
ním a štruktúrovaním investícií.

Posledná veľká fúzia s prestížnou lobbyingovou ame-
rickou firmou Patton Boggs umožnila do ponuky 
služieb zaradiť právnymi spoločnosťami veľmi ojedi-
nele poskytovanú službu - public advocacy („verej-
ný lobbying“). Na slovenskom trhu sa tak snažíme 
vehementne nabúrať negatívny fenomén lobbyingu 
a aplikovať svetový model komerčnej diplomacie 
a globálnych vzťahov s verejným sektorom, spočí-
vajúci v analytickej a diplomatickej expertíze a za-
stupovaní pred legislatívnymi a výkonnými zložkami 
štátnej správy.

Napojenie bratislavskej SPB na globálnu platformu 
47 kancelárií v 20 krajinách sveta otvára klientom ob-

rovské možnosti a dynamicky reaguje na ich rastúce 
potreby. V krajinách, kde nedisponujeme vlastnými 
pobočkami, máme vytvorené množstvo aliancií a dl-
hodobo spolupracujeme s etablovanými poradcami 
na tamojších trhoch.

 

 

Squire Patton Boggs s.r.o.
Zochova	5
811	03	Bratislava
Tel.:	 +421	2	59	30	34	11
e-mail:	 tatiana.prokopova@squirepb.com
www.squirepattonboggs.com
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STANĚK	VETRÁK	&	PARTNERI,	s.r.o 

STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o. sa rovna-
ko ako každý rok zúčastňuje súťaže Právnická 
firma roka. Tým hlavným dôvodom pre nás sú 
cenné informácie a spätná väzba, ktorú získame 
vystavením sa hodnoteniu a silnej konkurencii. 
Sme slovenskou advokátskou kanceláriu, ktorá 
je etablovaná najmä v oblastiach práva IT a tele-
komunikácií, duševného vlastníctva a verejného 
obstarávania a všeobecne obchodného práva.

Uplynulý rok 2018 bol pre nás výzvou práve vďaka prí-
ležitosti podieľať sa na realizovaní viacerých význam-
ných transakcií v týchto oblastiach. Sme si vedomí 
náročnosti a vážnosti problémov našich klientov 
a preto k nim pristupujeme osobne. Našou ambíciou 
je vnímať každú požiadavku, zadanie, projekt ako 
osobitnú výzvu. Tými najväčšími výzvami v roku 2018 
boli pre nás najmä:

Rafinérsko-petrochemická spoločnosť, projekt 
„Bike Sharing“ - predstavuje jedinečný projekt 
a prvý svojho významu na území Hlavného mesta SR 
Bratislavy. Mali sme možnosť podieľať sa na komplet-
nom pokrytí právneho servisu k tomuto projektu.

Rafinérsko-petrochemická spoločnosť - dodávateľ 
SW riešenia. V rámci projektu sme realizovali pre klien-
ta komplexné vyhodnotenie stavu aktuálnych práv-
nych vzťahov medzi dodávateľom systému a klientom, 
v rámci ktorého boli posúdené všetky doterajšie čiast-
kové zmluvy a plnenia za posledných 15 rokov s dôra-
zom na konsolidáciu práv duševného vlastníctva.

Najväčší svetový dodávateľ ATM riešení / banka 
- Projekt Systém správy ATM banky. Okrem štan-
dardného zazmluvnenia dodávky systému projekt 
obsahoval aj širší okruh služieb, a to najmä zabez-
pečovanie bezpečnosti systému pred kyber hrozba-
mi, poskytovanie služieb zabezpečujúcich súčinnosť 
bezpečnostnej agentúry, realizáciu marketingových 
kampaní v rámci bankomatov, realizáciu analytic-
kých a štatistických vyhodnocovaní, zabezpečení ko-
munikácie s telco operátormi.

Najväčší svetový dodávateľ ATM riešení a súčas-
ne kľúčový dodávateľ ERP do najväčších obchod-
ných sietí: V súvislosti s prijatou novelou zákona 
o elektronických registračných pokladniciach, mala 
naša kancelária za úlohu od klienta pripraviť hĺbko-
vú právnu analýzu zákonom zavádzaného projektu 
E-kasa.

Slovenský telekomunikačný operátor, projekt 
prevodu frekvenčných blokov. Projekt spočíval 
v príprave prevodu frekvenčných blokov medzi jed-
notlivými operátormi za účelom dosiahnutia čo naj-
väčších komplexných pásiem v rámci jednotlivých 
frekvenčných blokov. Transakcia bola zaujímavá naj-
mä tým, že prevod jednotlivých frekvenčných blokov 
nie je v podmienkach SR nijako regulovaný a takáto 
transakcia sa vyskytuje skôr ojedinele.

Významný softvérový dom v strednej a východ-
nej Európe - zastrešenie kompletnej transakcie, 
vrátane DD a transakčnej dokumentácie k nadobud-
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nutiu 100% obchodného podielu klientom v spoloč-
nosti, ktorá je jedným z lídrov v rámci realizácie rie-
šení autonómnych zásobovacích systémov pre firmy 
v rámci priemyslu 4.0.

Startup spoločnosť, projekt inovatívne vyhľa-
dávanie. Predmetom transakcie bola komplexná 
úprava vzťahov k predmetom práva duševného 
vlastníctva, ktorého kľúčovou časťou je dielo – sof-
tvér, ktorý je postavený na metodológii sémantickej 
dekompozície.

Zahraničný subjekt, projekt kryptomenovej 
burzy je jedinečným projektom, ktorého význam je 
predovšetkým vo vzniku platformy predstavujúcej 
kryptomenovú burzu, ktorá spĺňa a vyhovuje všetkým 
požiadavkám a predpisom SEPA.

Projekt prevodu 100 % akcií v domácom posky-
tovateľovi spracovateľských bankových operá-
cií (Issuing, Acquiring, Spracovanie transakcií). 
Transakcia spočívala v predaji 100% akcií spoločnos-
ti, pričom jednou z kľúčových častí transakcie bola 
úprava práv k nezávislému software riešeniu používa-
nému skupinou predávajúceho v rámci Európy.

Významný softvérový dom v strednej a východ-
nej Európe – právny servis pri zmene kontroly v cie-
ľovej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom ambulant-
ných a nemocničných informačných systémov, ako aj 
informačných systémov pre záchranné služby.

Implementácia ERP Systému pre z jedno najsil-
nejších zoskupení spoločností v strednej a vý-
chodnej Európe podnikajúcich v oblasti výroby 
biopalív. Predmetom uvedeného projektu je dodáv-
ka celoskupinového ERP riešenia.

Významný softvérový dom v strednej a východ-
nej Európe. Projekt odchodu z burzy cenných pa-
pierov vo Varšave si vyžiadal potrebu riešenia ďalších 
súvisiacich právnych otázok, ktoré boli vyvolané 
zmenou formy cenných papierov zo zaknihovanej 
a listinnú. Jednalo sa o bezprecedentný projekt svoj-
ho druhu v SR.

Rok 2018 predstavoval pre nás a našich klientov jed-
no z rozhodných business období, v rámci ktorého 
sme sa v oblasti IT, telekomunikácií a Duševného 
vlastníctva podieľali na takmer 100 transakciách 

a projektoch, ktoré tvorili našu nosnú časť a od ktorej 
sa odvíjala väčšina našej minuloročnej agendy. Popri 
uvedených oblastiach nezanedbateľnú časť našej 
agendy tvorilo aj 24 M & A projektov, 10 väčších pro-
jektov z oblasti Real Estate a 13 unikátnych projektov 
z oblasti Verejného obstarávania.

STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o
Dunajská	15
811	08	Bratislava
Tel.:	 +421	2	20	85	05	80
e-mail:	 office@svap.sk
www.svap.sk
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Stentors	advokátska	kancelária	s.r.o. 

Stentors advokátska kancelária je spojením 
skúseností, schopností a moderného videnia 
právneho poradenstva zakladajúcich partne-
rov, ktorí vytvorili silnú a odborne rozsiahlu 
platformu tímu právnych poradcov pre lokál-
nu a medzinárodnú klientelu. Pod vedením 
partnerov Michala Hulenu, Vladimíra Kordoša 
a Petra Neštepného ponúka Stentors know-
how právnej praxe a dôraz kladie na chápanie 
obchodných súvislostí v rôznych sektoroch 
podnikania.

Z povahy právnej praxe našich partnerov a senior 
advokátov vyplýva naše hlavné právne zameranie. 
Podobne ako Vladimír Kordoš, aj Michal Hulena sa 
viac ako 15 rokov venuje právu nehnuteľností, právu 
obchodných spoločností ale má bohaté skúsenos-
ti aj v oblasti bankového práva, práva financovania 
a M & A. Všeobecné obchodné vzťahy sú doménou 
Petra Neštepného, ktorý taktiež zastrešuje našu spo-
rovú agendu a insolvenčné konania. Otázky práva 
duševného vlastníctva a to hlavne v spojitosti s mo-
dernými informačnými technológiami a ochranou 
osobných údajov zastrešujú senior advokáti.

Významné uznanie sme získali aj na poli medzinárod-
ného hodnotenia. V novembri 2018 bola advokátska 
kancelária Stentors iba šesť mesiacov od založenia 
zaradená IFLR (International Financial Law Review) 
v oblasti práva M & A do Tier 4 a označená ako vý-
znamná v rámci kategórie Project development. Stali 
sme sa tak na Slovensku veľmi rýchlo súčasťou klubu 

uznávaných domácich, ale aj medzinárodných ad-
vokátskych kancelárii s dlhoročnou tradíciou a vyso-
kým renomé.

PRINCÍPY A PRÍSTUP
Našimi základnými princípmi sú udržanie zdravého 
pomeru medzi senior a junior advokátmi v každom 
odbornom tíme, čerpanie z predchádzajúcich bo-
hatých skúsenosti a rozširovanie existujúcich väzieb 
s medzinárodnými advokátskymi kanceláriami v Eu-
rópe, USA a na Blízkom východe.

Vysoko si ceníme naše vzťahy s klientmi. I keď sa naše 
kapacity zvyšujú, veľkosť našej spoločnosti nám stále 
umožňuje s klientmi udržiavať blízke a osobné väzby. 
Osobný prístup je jedna z našich najväčších výhod, 
klientom zaručujeme poskytnutie právneho pora-
denstva podľa ich individuálnych potrieb prostred-
níctvom im známych advokátov.

V ČOM VYNIKÁME
Pre klientov sme viac než len právnym poradcom, 
spoluprácou s nami zároveň získavajú dlhodobého 
a lojálneho partnera v každej sfére a etape svojho 
podnikania. Veľký význam prikladáme ekonomické-
mu aspektu podnikania našich klientov a sústredíme 
sa aj na neprávne aspekty transakcii a projektov, ako 
napríklad potenciálne daňové alebo finančné riziká. 
Riešenie čiastkových problémov nachádzame s ohľa-
dom na celkové pozadie klientovho podnikania, jeho 
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plány do budúcnosti a podnikateľské prostredie, 
v ktorom sa nachádza.

Okrem právneho poradenstva sa zameriame aj na 
projektové poradenstvo a poskytujeme klientom 
komplexný servis pri podnikaní. Podporujeme klien-
tov v procese verejného obstarávania, máme skúse-
nosti v poskytovaní poradenstva v problematike čer-
pania štrukturálnych fondov Európskej únie a štátnej 
pomoci. Venujeme sa reguláciám v oblasti odpa-
dového hospodárstva a v oblasti energetiky, výroby 
a distribúcie energii, alternatívnych a obnoviteľných 
zdrojov energii.

VÍZIA
V Stentors máme len tie najvyššie ambície, sme ino-
vatívni, podporujeme priaznivé podnikateľské pro-
stredie a klienti oceňujú náš proaktívny a dôsledný 
prístup pri riešení právnych problémov. S ohľadom 
na vývoj trhu pracujeme na základe strategického 
plánu rozvoja a je pre nás dôležité svoje kapacity nie 
len prehlbovať ale aj rozširovať. V rámci konceptu roz-
voja našej praxe v zdravotníckom a farmaceutickom 
práve sme sa stali členom Zväzu chemického a far-
maceutického priemyslu Slovenskej republiky, ktorý 
okrem iného háji obchodné a podnikateľské záujmy 
chemického a farmaceutického priemyslu v dialógu 
s parlamentom a vládou, s odborovými centrálami, 
záujmovými skupinami, národnými a medzinárodný-
mi vládnymi a nevládnymi organizáciami a podporu-
je podnikanie svojich členských subjektov.

KDE POMÁHAME
V Stentors veríme, že nám naše povolanie ponúka 
možnosť využiť naše znalosti v prospech komunity, 
v ktorej žijeme. Venujeme preto veľkú časť našich ak-
tivít firemnému dobrovoľníctvu a náš profesionálny 
a osobný rozvoj spájame s rozvojom spoločnosti a so 
spoluzodpovednosťou za blaho spoločnosti.

Aktívne spolupracujeme s Nadáciou Pontis, Ligou 
za ľudské práva a sme tiež súčasťou Letnej školy 
právnických zručností, ktorá sa koná každoročne na 
Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratisla-
ve. V súčasnosti sa v spolupráci s iniciatívou Srdcom 
doma usilujeme o to, aby každý občan s právom voliť 
na území Slovenska, mal možnosť využiť toto právo aj 
v prípade, že je v čase volieb mimo územia republiky, 

a to vo všetkých typoch volieb. Pripravili sme návrh 
na zmenu Zákona o podmienkach výkonu volebné-
ho práva a vypracovali sme návrh na vyslovenie ne-
súladu Volebného zákona s Ústavou SR. Pravidelne 
prispievame odbornými informáciami do tlačených 
a netlačených periodík a naši advokáti sa zúčastňujú 
odborných diskusii.

 

Stentors advokátska kancelária s.r.o.
Hodžovo	námestie	2A
811	06	Bratislava
Tel.:	 +421	2	33	33	88	88
e-mail:	 office@stentors.eu
www.stentors.eu
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Škubla	&	Partneri	s.	r.	o. 

Škubla & Partneri patrí k najväčším advokát-
skym kanceláriám na Slovensku. Jej tím tvorí viac 
ako dvadsať právnikov, odborníkov s dlhoročný-
mi skúsenosťami v širokom spektre právnych 
odvetví, podporovaných tímom právnych asis-
tentov a administratívnym personálom. Okrem 
zakladajúceho partnera Mgr. Martina Škublu 
ďalšími partnermi kancelárie sú: JUDr. Dušan 
Ďurík, Mgr. Martin Fábry, LL.M., JUDr. Ing. Erika 
Galgóciová, LL.M. a JUDr. Marián Šulík, LL.M.

NÁŠ PRÍSTUP
Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na 
komplexnú a detailnú znalosť jednotlivých právnych 
problematík s praktickým riešením klientskych zále-
žitostí. Umožňuje nám to aj kombinácia dôkladného 
poznania lokálneho právneho a podnikateľského 
prostredia, skúsenosti s projektovo zameranými prí-
padmi a špecializácia viacerých našich členov na vý-
razne špecifické oblasti právnickej praxe (napr. ban-
kové financovanie, sporová agenda so zameraním 
najmä na akcionárske spory a ochranu osobnosti 
a na riešenie zložitých sporov, legislatíva, zdravotníc-
ke právo).

KLIENTELA
K našej klientele patrili alebo patria významné spo-
ločnosti z oblasti private equity, bankovníctva a fi-
nancií, energetiky, médií, zdravotníctva, real estate 
a správy nehnuteľností, rozhlasového a televízneho 

vysielania a herného biznisu. Právne poradenstvo 
sme poskytovali aj viacerým inštitúciám verejného 
práva a organizáciám tretieho sektora. Zrealizovali 
sme tiež viacero projektov bezplatnej právnej pomo-
ci v rámci nášho pro bono programu pre súkromné 
osoby aj neziskové entity.

ČO PONÚKAME
poskytuje právne služby prakticky vo všetkých oblas-
tiach slovenského právneho poriadku. Právnu prax 
sme okrem domáceho práva vykonávali aj vo viace-
rých prípadoch riadiacich sa právom Európskej únie, 
právom českým, či iných zahraničných jurisdikcií 
a medzinárodným právom. Prevažne, hoci nie výluč-
ne, sa orientujeme na korporátnu klientelu zo Sloven-
ska a Českej republiky; medzi našich stálych klientov 
patria však aj spoločnosti so sídlom v Holandsku, na 
Cypre, či Jersey.

VÝZNAMNÉ SKÚSENOSTI
 	Súdny spor: Paroplyn Holdings Limited vs. Brati-

slavská teplárenská (BAT) – právne poradenstvo 
a zastupovanie pred všetkými stupňami súdov SR, 
vrátane ÚS SR ako aj v konaní pred ESĽP v dvoch 
mediálne známych sporoch o zaplatenie odplát za 
dodávky energie. Exekučné konanie o vymoženie 
peňažnej pohľadávky.

 	Komplexné poradenstvo a zastupovanie klienta 
v bezprecedentnom súdnom spore so štátom 
týkajúcom sa protiústavného zákazu zisku zdra-
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votných poisťovní, v ktorom je dotknutý majetok 
klienta v hodnote rádovo v stovkách miliónov 
eur. Zastupovanie klienta v súdnom konaní na 
národnej úrovni a právna podpora klienta v rámci 
medzinárodného rozhodcovského konania.

 	Zastupovanie slovenskej finančnej inštitúcie v súd-
nom a arbitrážnom spore z finančných derivátov 
(viac ako 100 mil. EUR). Išlo o jeden z najväčších 
súdnych sporov v SR vôbec.

 	Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvis-
losti s uplatňovaním dane z emisných kvót vrátane 
konania pred Súdnym dvorom EÚ o posúdení súla-
du tejto dane s právom EÚ.

 	Zastupovanie klientov vo viacerých konaniach 
pred ÚS SR súvisiacich s ochranou súkromia pred 
odpočúvaním, ktoré sa týkajú zatiaľ praxou nevy-
riešených aplikačných problémov.

 	Zastupovanie klientov pred ESĽP ohľadne poruše-
nia ich ľudských práv nezákonným zásahom štát-
nej moci – išlo o jednu z najznámejších a mediálne 
najväčších „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 ÚS SR i v prípadných ko-
naniach pred ESĽP.

 	Komplexné právne poradenstvo kupujúcemu vrá-
tane právneho due diligence pri akvizícii Sberbank 
Slovensko a Dexia banky.

 	Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s na-
dobudnutím aktív niekoľkých mediálnych a vyda-
vateľských domov vrátane následnej reorganizácie 
investičného portfólia.

 	Právne poradenstvo pri viacerých akvizíciách ne-
mocníc a siete lekární.

 	Projekt SKY PARK – komplexné právne poraden-
stvo v súvislosti s developmentom, realizáciou 
a predajom rezidenčných jednotiek verejnosti vý-
nimočného projektu v centre Bratislavy, navrhnu-
tého svetoznámou architektkou Zahou Hadid.

 	Bory Mall – komplexné právne poradenstvo súvi-
siace s výstavbou, poradenstvo pri syndikovanom 
financovaní výstavby projektu a pri riešení staveb-
ných sporov.

 	Projekt Rezidencie pri Mýte – komplexné práv-
ne poradenstvo v súvislosti s výstavbou projektu 
i jeho financovaním.

 	Projekt Nová terasa II. – právne poradenstvo vo vy-
braných otázkach súvisiacich s výstavbou projektu 

a komplexné právne poradenstvo klientovi, ako 
dlžníkovi a investorovi, pri jeho financovaní.

 	Rosum – office centrum – komplexné právne pora-
denstvo v súvislosti s inžinieringom, developmen-
tom, výstavbou a financovaním výstavby projektu.

 	Komplexné poradenstvo v oblasti verejného zdra-
votného poistenia viacerým zdravotným poisťov-
niam a ich akcionárom.

 	Poradenstvo v oblasti rozhlasového a televízneho 
vysielania.

 	Riešenie akcionárskych vzťahov akcionárov z rôz-
nych jurisdikcií v holdingových spoločnostiach so 
sídlom na Cypre a Jersey.

 	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 kancelá-
ria poskytujúca komplexné právne poradenstvo. 
Advokátska kancelária vo forme obchodnej spo-
ločnosti 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 Čes-
kej republike a v Slovenskej republike už od roku 
2005. 

V záujme priblíženia sa klientom Advokátska kance-
lária v priebehu roku 2014 otvorila pobočku v Brne 
a v roku 2015 založila pobočku v Bratislave v Sloven-
skej republike. Prostredníctvom siete spolupracujú-
cich zahraničných advokátov a daňových poradcov 
Advokátska kancelária zabezpečuje komplexné práv-
ne a účtovné poradenstvo na medzinárodnej úrovni 
v rámci celej Európy, Afriky, USA a krajín Stredného 
východu.

+ULTRA Legal s.r.o. advokátní kancelář je tvorená tí-
mom renomovaných právnikov registrovaných v Čes-
ké advokátní komoře a v Slovenskej advokátskej 
komore. V záujme komplexného poskytnutia služieb 
klientom spolupracuje s externými daňovými po-
radcami, audítormi, znalcami a prekladateľmi. Tím 
právnikov Advokátskej kancelárie poskytuje kom-
plexné právne služby v Českej republike (Praha, Brno) 
a v Slovenskej republike (Bratislava), pričom v rámci 
Advokátskej kancelárie sa jednotliví právnici špecia-
lizujú na vybrané oblasti práva a pri poskytovaní slu-

žieb je klientovi vytvorený tím odborníkov pozostáva-
júci z právnikov a externých poradcov potrebných na 
úspešné riešenie požiadavky klienta. Právnici Advo-
kátskej kancelárie poskytujú klientom v plnom rozsa-
hu právne služby v českom, slovenskom, anglickom 
a nemeckom jazyku.

Právnici pôsobiaci v Advokátskej kancelárii majú 
skúsenosti s transakciami v domácom prostredí, ako 
aj s transakciami s medzinárodným prvkom. Advo-
kátska kancelária sa zameriava najmä na oblasť ob-
chodného práva a občianskeho práva, finančného 
práva, realitný development, M & A, sporovej agendy, 
administrácie pohľadávok, vrátane právnej podpory 
v rámci reštrukturalizácií a konkurzných konaní.

REAL ESTATE: Advokátska kancelária má skúsenosti 
s poskytovaním právneho poradenstva v rámci mno-
hých projektov v oblasti nehnuteľností a výstavby. 
V tejto oblasti zastupovala široké spektrum účastní-
kov trhu, vrátane predávajúcich, kupujúcich, develo-
perov a prenajímateľov.

M & A: Advokátska kancelária má skúsenosti s posky-
tovaním právneho poradenstva v rámci fúzií a akvi-
zícií. V priebehu roku 2018 participovala na predaji 
viacerých spoločností jednej skupiny klienta formou 
tzv. share deal v objeme 14,5 mil. EUR.

KORPORÁTNE PRÁVO: Poskytovanie právnych služieb 
v oblasti práva obchodných spoločností a obchod-
ného práva tvorí nosnú časť praxe Advokátskej kan-
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celárie. Advokátska kancelária poskytuje klientom 
poradenstvo pri riešení právnych otázok súvisiacich 
so všetkými korporátnymi a prevádzkovými aspektmi 
podnikania klientov – od výberu vhodnej formy na 
vykonávanie podnikateľskej činnosti, cez jej zriade-
nie, až po priebežnú právnu podporu ich pôsobenia 
a rozvoja, vrátane zabezpečenia odborného ekono-
mického a daňového poradenstva.

INSOLVENCIA: +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář 
má bohaté skúsenosti v oblasti konkurzov a reštruk-
turalizácií obchodných spoločností. V oblasti insol-
venčného práva spolupracuje s viacerými správcami 
a správcovskými spoločnosťami, poskytuje služby 
v insolvenčných konaniach na celom území Sloven-
skej republiky.

SPOROVÁ AGENDA: +ULTRA Legal s.r.o., advokátní 
kancelář zabezpečuje administráciu niekoľko sto-
viek sporov z rôznych oblastí najmä občianskeho, 
obchodného, insolvenčného a daňového práva, a to 
nielen na území Slovenskej republiky a Českej repub-
liky, ale aj v zahraničí prostredníctvom spolupracujú-
cich právnikov.

Profesionalita, Partnerstvo a Proaktívnosť sú tri hlav-
né princípy, ktoré tím Advokátskej kancelárie sleduje 
pri každodennom poskytovaní právnych služieb pre 
svojich klientov.

+ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář, 
organizačná zložka
Grösslingová	56
811	09	Bratislava

+ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář
Sokolovská	270/201
190 00 Praha 9

Jakubská 2
602	00	Brno

Tel.:	 +421	2	33	88	93	33
e-mail:	 office@plusultra.sk
www.plusultra.legal
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URBAN	FALATH	GAŠPEREC	BOŠANSKÝ,	
s.r.o.,	advokátska	kancelária

URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ je full ser-
vice advokátska kancelária s pevnými hodnota-
mi a stabilným miestom v silnom konkurenčnom 
prostredí. Našim cieľom poskytovať klientom 
nielen klasické právne služby, ale aj nadštan-
dardný servis.

Pri spolupráci s našou kanceláriou klienti najviac 
oceňujú, že na jednom mieste dostanú vysoko kvalifi-
kované a profesionálne poradenstvo vo všetkých sfé-
rach ich pracovného aj súkromného života. Široký zá-
ber nášho pôsobenia kombinujeme s precíznosťou, 
vytrvalosťou a záväzkom dotiahnuť veci do konca. 
Riadime sa zásadou, že výsledky našej práce musia 
vždy prekonať očakávania klienta.

Uvedomujeme si, že v zložitých kauzách a náročných 
projektoch rozhodujú skúsenosti, logické uvažovanie 
a taktické schopnosti. Preto pri zastupovaní klientov 
premýšľame strategicky a predvídavo. Považujeme za 
samozrejmosť, že klientom ponúkame riešenia, ktorý-
mi vieme rýchlo a efektívne dosiahnuť stanovený cieľ.

Dlhoročné odborné skúsenosti každého partnera na-
šej kancelárie sú garanciou toho, že klient je v dob-
rých rukách. Špecializácia, ale zároveň i zastupiteľ-
nosť kľúčových členov tímu, dáva našim klientom 
komfort, vďaka ktorému sa môžu plne sústrediť na 
svoje podnikateľské či iné aktivity.

Advokátska kancelária URBAN FALATH GAŠPEREC 
BOŠANSKÝ poskytuje komplexné právne poraden-

stvo vo všetkých oblastiach a na vysokej úrovni. Sme 
tu pre to, aby ste mohli byť vždy o krok vpred.

SÚŤAŽNÉ PRÁVO A ŠTÁTNA POMOC
Mimoriadne bohaté znalosti a skúsenosti získali naši 
právnici počas dlhoročného pôsobenia v advokácii, 
ako aj v Európskej komisii v Bruseli na Generálnom 
riaditeľstve súťažného práva, vďaka čomu dokážu pri 
poskytovaní právnych služieb zohľadniť aj prístup sú-
ťažných autorít.

Klientom poskytujeme komplexné právne poraden-
stvo a zastupovanie pred Európskou komisiou, Pro-
timonopolným úradom SR a súdmi v oblasti kartelov 
a vertikálnych dohôd obmedzujúcich hospodársku 
súťaž, zneužívania dominantného postavenia, kon-
centrácií a štátnej pomoci.

Našim klientom rovnako poskytujeme právnu pomoc 
pri neohlásených inšpekciách, posudzovaní výme-
ny senzitívnych informácií pri právnych previerkach 
a transakciách, zastupovaní v žiadostiach o imunitu 
(leniency) a v neposlednom rade pri nastavení na 
mieru šitých compliance programov, týkajúcich sa 
zlučiteľnosti so súťažným právom.

SÚDNE SPORY A ARBITRÁŽE
Nebojíme sa citlivých káuz, máme mimoriadne boha-
té skúsenosti siahajúce od náročných prípadov pred 
Najvyšším súdom SR, Ústavným súdom SR a Európ-
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skym súdom pre ľudské práva až po jednoduché pla-
tobné rozkazy, keď zastupujeme tak korporácie, ako 
aj privátnych klientov.

Klientov zastupujeme vo všetkých fázach súdneho či 
rozhodcovského konania, vrátane súdneho priesku-
mu rozhodnutí správnych orgánov. Riešime kauzy 
najmä v oblastiach občianskeho a obchodného 
práva, pracovného práva, nehnuteľností, daňového 
práva, súťažného práva, zmenkového práva, mediál-
neho práva a ochrany osobnosti, práva duševného 
vlastníctva, medicínskeho práva, rodinného práva 
a konkurzného práva.

Špecializujeme sa aj na právne zastupovanie pri od-
škodňovaní pozostalých v prípadoch rozličných ne-
šťastí, nehôd, úrazov a tragických úmrtí.

NEHNUTEĽNOSTI A STAVEBNÍCTVO
Naši právnici dobre poznajú realitný trh a poskytujú 
široké portfólio služieb od prípravy územia, vyspo-
riadanie majetkových vzťahov, povoľovacie konania, 
výstavbu, užívanie a správu rozličných projektov, až 
po dispozíciu s nehnuteľnosťami, zahŕňajúcu najmä 
kúpu, predaj a nájom pozemkov, budov, bytov a ne-
bytových priestorov.

Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb pre 
najväčšie developerské spoločnosti, ale aj menším 
či začínajúcim spoločnostiam a privátnym klientom. 
Preto veľmi dobre rozumieme špecifikám a potrebám 
rozličných projektov a transakcií, od komplexných 
a náročných, až po drobné a jednoduché.

Klientom poskytujeme komplexné poradenstvo pri 
kúpe, predaji, prenájme, výstavbe a rekonštrukcii 
všetkých druhov nehnuteľností, vrátane právnych 
previerok, povoľovacích procesov a v neposlednom 
rade pri štruktúrovaní realitných projektov a negoci-
áciách transakčných dokumentov.

PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO
Naši právnici majú bohaté skúsenosti najmä 
v oblastiach nakladania s odpadmi, ťažby nerast-
ných surovín, geológie, ochrany prírody a krajiny, 
ochrany ovzdušia, pôdy, vôd a iných zložiek život-
ného prostredia. Klienti pritom oceňujú, že okrem 

právneho hľadiska rozumieme aj fungovaniu tohto 
sektora.

Špeciálne sa venujeme právnemu poradenstvu v ob-
lasti ekologických záťaží, emisií, právnych previerok 
z hľadiska environmentálneho compliance, získava-
niu licencií a povolení, ako aj posudzovaniu vplyvov 
na životné prostredie (EIA/SEA).

V oblasti odpadového hospodárstva poskytujeme 
právne služby všetkým dotknutým subjektom – ob-
ciam, pôvodcom odpadu, výrobcom vyhradených 
výrobkov, zberovým spoločnostiam, spracovate-
ľom odpadov, organizáciám zodpovednosti výrob-
cov, koordinačným centrám, investorom a rôznym 
združeniam.

 

URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., 
advokátska kancelária
Havlíčkova	16
811	04	Bratislava
Tel.:	 +421	911	959	999
e-mail:	 office@ufgb.sk
www.ufgb.sk
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V4	Legal,	s.r.o. 

V4 Legal je moderná advokátska kancelária pô-
sobiaca na území Slovenskej republiky, Českej 
republiky, Poľska a Maďarska. Od svojho vzniku 
v roku 2008 sa V4 Legal profiluje ako špecialis-
ta na cezhraničnú spoluprácu v rámci regiónu 
Vyšehradskej štvorky.

Medzi naše prednosti patrí detailná znalosť lokálnych 
špecifík v okolitých krajinách, doplnená o významné 
skúsenosti z práva Európskej únie. Naši klienti preto 
majú možnosť využiť naše znalosti a skúsenosti nie-
len v Slovenskej republike, ale získať vysoko kvalifiko-
vané služby aj prostredníctvom ostatných pobočiek 
V4 Legal v iných regiónoch.

Naši právnici sa špecializujú predovšetkým na ko-
merčné právne poradenstvo v oblasti finančného 
a daňového práva, práva obchodných korporácií, 
práva duševného vlastníctva, ochrany osobných úda-
jov, pracovného práva vrátane špecifickej oblasti prá-
va sociálneho zabezpečenia v Európskej únii, ochra-
ny hospodárskej súťaže, poradenstvo vo verejných 
zákazkách a developerských projektoch, ako aj na za-
stupovanie klientov v súdnych a správnych sporoch. 
Náš odborný prístup sa odráža nielen v úspechoch 
našich klientov, ale vďaka našej lektorskej činnosti 
sa stretávame s pozitívnymi hodnoteniami aj medzi 
odbornou verejnosťou.

Pri práci uprednostňujeme tvorivý prístup zameraný 
na dosiahnutie riešenia navrhnutého pre individuál-
ne potreby konkrétneho klienta. Súčasne sa snažíme 

ponúknuť inovatívne a flexibilné postupy, pričom 
kľúčovou otázkou je pre nás komunikácia s klien-
tom. V4 Legal je alternatívou k medzinárodným po-
radenským korporáciám, pričom našou výhodou je 
obsluha klienta v jeho rodnom jazyku, bez potreby tl-
močníka a z toho vyplývajúcej zdĺhavej elektronickej 
komunikácie. Pre klientov týmto zabezpečujeme nie-
len komfortný, ale aj efektívny prístup k našim služ-
bám v slovenskom, českom, poľskom, maďarskom, 
anglickom, nemeckom a čínskom jazyku.

V4 Legal je tiež členom niekoľkých regionálnych ko-
môr a spolkov propagujúcich regionálnu spoluprácu. 
Podporujeme nielen projekty zamerané na vzdelá-
vanie študentov na univerzitách, ale taktiež projekty, 
ktoré sa venujú otázkam aplikačnej praxe v rámci 
stredoeurópskeho regiónu organizované pre odbor-
nú verejnosť.

V4 Legal je súčasťou poradenskej skupiny V4 Group 
spájajúcej právne služby advokátskych kancelárií 
V4 Legal s ostatnými poradenskými oblasťami. Naši 
kolegovia zo spoločností V4 Tax sú skúsenými daňo-
vými poradcami, s ktorými realizujeme mnohé spo-
ločné projekty so zameraním na oblasť vnútroštát-
neho daňového práva, transferového oceňovania či 
medzinárodného zdaňovania. V akvizičných proce-
soch využívame odborné poradenstvo našich audí-
torov zo spoločností V4 Audit, doplnené o praktické 
skúsenosti našich účtovníkov z účtovných kancelárií 
V4 Account. Sme hrdí, že spájaním všetkých poraden-
ských aktivít pod jednou strechou dokážeme ponúk-

V
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nuť našim klientom nielen kvalitné právne služby, ale 
aj komplexnú škálu riešení súvisiacich s ich projek-
tom alebo podnikateľskou činnosťou.

Veríme, že naše zanietenie pre komplexné riešenia 
problémov našich klientov je správnou cestou nielen 
k nášmu napredovaniu, ale aj k spokojnosti s našimi 
službami. Našim presvedčením preto zostáva, že „vý-
ber správneho právnika je tým rozdielom ...“

 

V4 Legal, s.r.o.
Tvrdého	4
010	01	Žilina
Tel.:	 +421	4	13	21	12	90
e-mail:	 info@v4legal.sk
www.v4legal.sk
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Valko	Marián	&	partners,	s.r.o. 

Advokátska kancelária Valko Marián & partners, 
s.r.o. pôsobí vo všetkých oblastiach práva s vý-
nimkou trestného práva, pričom významnú časť 
jej agendy predstavuje zastupovanie klientov 
v sporových konaniach, ako aj rozsiahla analytická 
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 prv-
kom. IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK zastupuje 
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 univer-
zitách, či právnici pravidelne publikujúci v odborných 
časopisoch.

Špecializácia členov tímu Valko Marián & partners, 
s.r.o. na jednotlivé oblasti práva umožňuje advokát-
skej kancelárii poskytovať služby požadované a oča-
kávané klientmi zvyknutými na vysoké nasadenie 
a špičkovú úroveň právneho servisu.

Právnici Valko Marián & partners, s.r.o. majú boha-
té skúsenosti so zastupovaním klientov na všetkých 

stupňoch súdov Slovenskej republiky vrátane Naj-
vyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného 
súdu Slovenskej republiky, ako aj Európskeho súdu 
pre ľudské práva a slovenských a medzinárodných 
arbitrážnych súdoch, vrátane renomovaných rozhod-
covských súdov zahraničných obchodných a prie-
myselných komôr. V súvislosti so špecializáciou kan-
celárie na sporovú agendu sa klientela advokátskej 
kancelárie rozvíja predovšetkým v oblasti význam-
ných projektov bankového a stavebného sektoru, 
kde Valko Marián & partners, s.r.o. poskytuje právne 
stanoviská pri stanovení postupu klientov v ďalšom 
priebehu kauzy a následne zastupuje svojich klientov 
pred súdmi, ako aj v mimosúdnych rokovaniach pri 
uplatňovaní práv zo zmlúv o dielo, zmlúv o združení, 
úverových zmlúv a obchodných vzťahov súvisiacich 
predovšetkým so zabezpečením financovania projek-
tov. Vďaka skúsenostiam, unikátnemu know – how, 
nasadeniu a profesionálnemu prístupu pri zastupo-
vaní klientov pri sporových konaniach sa rozširuje 
portfólio mandátov advokátskej kancelárie Valko 
Marián & partners, s.r.o. pri zastupovaní klientov aj 
v ďalších oblastiach hospodárskeho života.

Advokátska kancelária aktívne pôsobí aj pri zastupo-
vaní klientov v sporoch týkajúcich sa ochrany osob-
nosti, v ktorých úspešne zastupuje práva klientov 
v spore o ochranu osobnosti a náhradu nemajetko-
vej ujmy. Do agendy kancelárie patrí aj zastupovanie 
klientov ako veriteľov v rámci konkurzných konaní. 
Prax kancelárie dotvárajú aj mandáty na zastupova-
nie v sporoch o určenie práv k nehnuteľnostiam.
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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 poskytuje 
komplexné právne služby vrátane due diligence, na-
stavenia financovania projektu a úpravy zmlúv s do-
dávateľmi a obchodnými partnermi.

K pravidelnej agende advokátskej kancelárie Valko 
Marián & partners, s.r.o. patrí poradenstvo a zastu-
povanie v oblasti pracovného práva, pričom pracov-
no-právny tím advokátskej kancelárie opakovane 
získava mandáty okrem lokálnych investorov aj od 
nadnárodných holdingov. Pracovno-právny tím Val-
ko Marián & partners, s.r.o. zabezpečuje pre klientov 
služby spočívajúce vo vypracovávaní právnych sta-
novísk, analýz a pracovnoprávnych dokumentov na 
dennej báze, rovnako ako vykonáva due diligence 
a poskytuje právne poradenstvo vrátane zastupova-
nia pred orgánmi štátnej správy a súdmi v prípade 
vážnych pracovných úrazov.

V roku 2018 sa naďalej rozvíjala aj oblasť poskytova-
nia právnych služieb súvisiacich s agendou verejného 
obstarávania, ktorá spočíva v pravidelnom zabez-
pečovaní právnych stanovísk a dokumentov využí-
vaných klientmi pri príprave a účasti v konkrétnych 
verejných súťažiach.

V oblasti daňového práva bola v roku 2018 advo-
kátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o. na-
ďalej aktívna pri spracovávaní analýz a poskytovaní 
stanovísk k špecifickým otázkam daňových kontrol 
a uplatňovania režimu DPH pri intrakomunitárnych 
dodaniach tovaru, nehnuteľností a služieb.

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 spo-
jenú s obchodnou činnosťou spoločností.

 

Valko Marián & partners, s.r.o.
Porubského 2
811	06	Bratislava
Tel.:	 +	421	2	32	31	38	20
e-mail:	 office@mvalko.sk
www.mvalko.sk
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VIVID	LEGAL 

Advokátsku kanceláriu VIVID LEGAL sme založili 
v roku 2007. Vznikla transformáciou právneho 
oddelenia finančnej skupiny Arca na advokátsku 
kanceláriu.

Sme už etablovaná, no dynamicky sa rozvíjajúca 
advokátska kancelária novej generácie. Naše ši-
roké odborné, jazykové, technologické a finančné 
zázemie nám umožňuje poskytovať komplexný 
právny servis na najvyššej úrovni, a to tak menším 
a stredne veľkým podnikateľským subjektom a sú-
kromným investorom, ako aj velkým nadnárodným 
korporáciám.

Náš tím pozostáva zo 16 právnikov, a to 9 advokátov 
a 7 advokátskych koncipientov.

OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ, FÚZIE 
A AKVIZÍCIE

 	zakladanie spoločností, joint ventures, SPVs
 	komplexná podpora v oblasti korporátneho práva
 	due diligence
 	štruktúrovanie a časovanie transakcií
 	transakčná dokumentácia, akcionárske zmluvy
 	post-akvizičné kontrolné postupy
 	fúzie, rozdelenia, zmeny právnej formy

V priebehu roka 2018 sme v tejto oblasti poskytli po-
radenstvo napr.:

 	spoločnosti Manuvia pri akvizícii 4 personálnych 
agentúr, ktorej zavŕšenie podlieha súhlasu Proti-
monopolného úradu SR

 	nástupníckej spoločnosti BioElectricity, ktorá je vý-
robcom elektrickej energie v bioplynovej stanici, pri 
zlučovaní so zanikajúcou spoločnosťou VSO Slovakia

 	nástupníckej spoločnosti BIOPLYN HOROVCE 3, 
ktorá je výrobcom elektrickej energie v bioplynovej 
stanici, pri zlučovaní so zanikajúcou spoločnosťou 
TKU Slovakia

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 	úprava pripravovanej transakčnej dokumentácie 

v súlade so súťažnými predpismi
 	právna analýza zmlúv a iných dokumentov za účelom 

posúdenia, či sú v súlade so súťažnými predpismi
 	zastupovanie v konaniach pred Protimonopolným 

úradom
 	verejné obstarávanie z pohľadu zadávateľa (prípra-

va zadávania verejných zákaziek)
 	verejné obstarávanie z pohľadu uchádzača (prípra-

va cenovej ponuky a ďalších dokumentov v súlade 
s vyhlásenou výzvou a súťažnými podkladmi)

V priebehu roka 2018 sme v tejto oblasti napr.:

 	zastupovali finančnú skupinu Arca ako nadobúdateľa 
kontroly vo veci oznámenia koncentrácie Protimono-
polnému úradu SR, ktorá spočívala v získaní kontroly 
nad podnikateľmi pôsobiacimi na trhu personálnych 
agentúr – spoločnosťami zo skupiny Wincott People
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 	zastupovali spoločnosť Manuvia ako nadobúdateľa 
kontroly vo veci prednotifikačného kontaktu pred 
oznámením koncentrácie Protimonopolnému úradu 
SR, ktorá spočíval v získaní kontroly nad podnikateľ-
mi pôsobiacimi na trhu personálnych agentúr – spo-
ločnosťami zo skupiny EXPRESS PEOPLE

 	poskytli poradenstvo mestu Prievidza pri verejnom 
obstarávaní dopravcu mestskej autobusovej do-
pravy v mestách Prievidza a Bojnice

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY A NEHNUTEĽNOSTI
 	due diligence nehnuteľností
 	transakčná dokumentácia týkajúca sa 

nehnuteľnosti
 	zastupovanie v územných a stavebných konaniach
 	financovanie výstavby nehnuteľností
 	komplexná právna podpora pri výstavbe
 	poradenstvo pri predaji a prenájme komerčných 

priestorov v rámci obchodných centier, adminis-
tratívnych komplexov a bytových domov

V priebehu roka 2018 sme v tejto oblasti poskytli po-
radenstvo napr.:

 	spoločnosti ACS 5 týkajúce sa due diligence po-
zemkov, vypracovania transakčnej dokumentácie, 
správnych konaní ohľadom výstavby, vypracova-
nia komplexnej zmluvnej dokumentácie súvisia-
cej s výstavbou 6 polyfunkčných bytových domov 
a vypracovania vzorovej zmluvnej dokumentácie 
súvisiacej s predpredajom bytov a nebytových 
priestorov – projekt „Pod vinicou“

 	finančnej skupine Arca týkajúce sa due diligence 
pozemkov a vypracovania transakčnej dokumen-
tácie, na základe ktorej Arca akvizovala pozemky 
o celkovej výmere 23.150 m2 za účelom investičnej 
výstavby v Bratislave, v k.ú. Nivy

ENERGETIKA
 	poradenstvo v oblasti obnoviteľných, alternatív-

nych a kombinovaných zdrojov energie
 	development, financovanie a akvizície energetic-

kých projektov
 	zastupovanie v správnych konaniach pred regulač-

nými úradmi
 	zastupovanie v súdnom konaní o zaplatenie neo-

právnene nevyplateného doplatku k cene elektric-
kej energie

 	zastupovanie v súdnych konaniach o vydanie bez-
dôvodného obohatenia, a to neoprávnene plate-
ných platieb za prístup do distribučnej sústavy, tzv. 
G – komponentu

V priebehu roka 2018 sme v tejto oblasti poskytli po-
radenstvo napr.:

 	spoločnosti TeHo Topoľčany týkajúce sa akvizície 
a prevádzkovania zariadení na výrobu tepla a elek-
trickej energie v Topoľčanoch

 	spoločnosti TeHo Bardejov týkajúce sa akvizície 
a prevádzkovania zariadení na výrobu tepla a elek-
trickej energie v Bardejove

 	spoločnosti ACS teplo týkajúce sa akvizície spo-
ločnosti TOMA zabezpečujúcej distribúciu tepla 
v meste Topoľčany

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
 	registrácia, prolongácia a rušenie ochranných 

známok
 	autorské právo
 	vymáhanie autorských práv v súdnych konaniach
 	zmluvy na vývoj software, licenčné zmluvy
 	e-commerce
 	elektronické stravenky, platobné systémy 

a kryptomeny
 	poradenstvo pri produkcii, koprodukcii a distribú-

cii animovaných audiovizuálnych diel

V priebehu roka 2018 sme v tejto oblasti poskytli po-
radenstvo napr.:

 	spoločnosti iDelia ohľadom vytvorenia a prevádz-
kovania on-line platformy predaja potravín (e-sho-
pu) s využitím synergií so súčasnou maloobchod-
nou sieťou potravín spoločnosti Delia potraviny

 	spoločnosti OM CONSULT týkajúce sa akvizície 
majoritného podielu v spoločnosti AXASOFT, ktorá 
spravuje platobné terminály a developuje bankové 
informačné systémy a elektronické stravenky

 	spoločnosti Mechanic Animation (so sídlom na No-
vom Zélande) týkajúce sa produkcie, koprodukcie 
a distribúcie animovaných audiovizuálnych diel

KAPITÁLOVÝ TRH A BANKOVNÍCTVO
 	úverové zmluvy a zabezpečovacie prostriedky
 	reštrukturalizácia úverového portfólia
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 	emisie akcií, dlhopisov a zmeniek
 	správcovské spoločnosti a fondy kolektívneho 

investovania
 	zastupovanie v správnych konaniach pred NBS 

v oblasti kolektívneho investovania

V priebehu roka 2018 sme v tejto oblasti poskytli po-
radenstvo napr.:

 	finančnej skupine Arca pri zmenkových obchodoch 
v celkovom objeme cca 250 mil. EUR

 	spoločnosti GOLDSIDE Asset Management vo veci 
konania pred NBS o vydanie povolenia na vyko-
návanie činnosti správcovskej spoločnosti na vy-
tváranie a spravovanie domácich a zahraničných 
alternatívnych investičných fondov, t.j. poraden-
stvo a participácia na príprave žiadosti o povole-
nie a vypracovaní všetkých dokumentov potreb-
ných pre udelenie povolenia, vrátane interných 
dokumentov

KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE
 	právne poradenstvo pre dlžníkov a veriteľov ohľa-

dom konkurzu a reštrukturalizácie
 	zastupovanie v konkurzných konaniach, reštruktu-

ralizačných konaniach a incidenčných konaniach 
vyvolaných konkurzom alebo reštrukturalizáciou

 	uplatňovanie pohľadávok v konkurznom alebo 
reštrukturalizačnom konaní

V priebehu roka 2018 sme v tejto oblasti napr.:

 	zastupovali žalovaného v konaní o určenie popre-
tej pohľadávky vo výške 167 mil. EUR – konanie 
vyvolané konkurzom oceliarne SLOVAKIA STEEL 
MILLS (ďalej len „SSM“)

 	zastupovali žalovaného v konaní o určenie neúčin-
nosti právnych úkonov v hodnote 12,2 mil. EUR - 
konanie vyvolané konkurzom oceliarne SSM

 	zastupovali žalobcu v konaní o určenie neúčinnosti 
právnych úkonov v hodnote 9,3 mil. EUR - konanie 
vyvolané konkurzom oceliarne SSM

SPORY A ARBITRÁŽE
 	posúdenie skutkového stavu, právna analýza veci 

a vyhodnotenie možného úspechu v súdnom konaní
 	mimosúdne riešenie sporov, vrátane dohôd o mi-

mosúdnom urovnaní sporu

 	zastupovanie v súdnych a rozhodcovských 
konaniach

V priebehu roka 2018 sme v tejto oblasti napr.:

 	zastupovali spoločnosť Silverside, ktorá je licenco-
vaným poskytovateľom spotrebiteľských úverov, 
v cca 300 súdnych konaniach, v ktorých sa vymá-
hajú nároky zo zmlúv o spotrebiteľských úveroch

 	zastupovali spoločnosť ELWING Slovakia ako ža-
lobcu v súdnom konaní, v ktorom sa domáha za-
platenia zmluvnej pokuty, ktorej aktuálna celková 
výška predstavuje 15 mil. EUR

OCENENIA

 

 

VIVID LEGAL
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 založil 
v roku 1991 v Košiciach prof. JUDr. Peter Vojčík, 
CSc. Nadviazal tým na právnickú tradíciu rodiny 
Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do obdobia 
1. ČSR. Dnes sieť advokátskych a patentových 
kancelárií vedie jeho syn, JUDr. Leo T. Vojčík.

Našim klientom poskytujeme kompletný právny ser-
vis na vysokej profesionálnej úrovni.

Obzvlášť hrdí sme na naše znalosti, skúsenosti, ale 
najmä výsledky v oblasti práva duševného vlastníc-
tva. Naša kancelária poskytuje viacerým popred-
ným slovenským spoločnostiam a individuálnym 
klientom právny servis, vrátane zastupovania klien-
tov v sporových a iných konaniach, ktoré sa týkajú 
autorských práv, ochranných známok, patentov, 
domén, know-how a iných predmetov právnej 
ochrany. Naši klienti pôsobia, okrem iného, vo sfé-
rach tvorby diel výtvarných umení, diel hudobných, 
vývoja softvéru a spravovania dát, v architektúre, 
v oblasti vysielania a výroby záznamov, prevádzky 
internetových portálov a mnohých ďalších, v kto-
rých je potreba právnej ochrany výsledkov tvorivej 
činnosti človeka prioritná.

Sme aktívni aj v poskytovaní služieb v iných oblas-
tiach práva, najmä práva obchodných spoločností, 
pracovného práva, akvizícií a podobne, pričom po-
četná je u nás i rôznorodá sporová agenda. Mnohým 
klientom poskytujeme dlhodobo komplexné právne 
služby a poradenstvo.

Naša kancelária pôsobí aj v oblasti vzdelávania a po-
pularizácie práva. Viacerí naši členovia publikujú ve-
decké a odborné práce, vrátane monografií. Medzi 
najvýznamnejšie patrí už tradične komentár prof. 
JUDr. Petra Vojčíka, CSc. k Občianskemu zákonníku. 
Pod jeho vedením vyšla i monografia kolektívu auto-
rov 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 
týkajúcimi sa práva.

Podporujeme viaceré subjekty pôsobiace v kultúre, 
vzdelávaní a zaoberajúce sa charitatívnou činnosťou, 
medzi ktoré patria napríklad Dobrý anjel, Štátna fil-
harmónia Košice a Národné centrum práva duševné-
ho vlastníctva.

Advokátska kancelária Vojčík & Partners je súčasťou 
aliancie advokátskych kancelárií pôsobiacich v mno-
hých významných mestách strednej a východnej 
Európy. Aliancia pôsobí pod označením COLLEGIUM 
a bola založená kanceláriami na Slovensku a v Če-
chách v roku 2015. V roku 2019 sa rozrástla o nového 
člena v Budapešti.

Vojčík & Partners je nositeľom viacerých prestížnych 
ocenení. Medzi inými jej bola v roku 2013 udelená 
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cena „Microsoft Industry Awards“ v kategórii „Najlep-
šie Cloudové riešenie pre podnik“, ktoré kancelária 
dlhodobo využíva v rámci poskytovania právnych 
služieb.

V roku 2016 Vojčík & Partners získala ocenenie "Práv-
nická firma roka" za Duševné vlastníctvo a v tejto ka-
tegórii tradične patrí medzi popredné kancelárie na 
Slovensku.

Advokátska kancelária Vojčík & Partners rozvíja svo-
je aktivity aj prostredníctvom dlhoročného členstva 
v Americkej obchodnej komore v Slovenskej repub-
like, a rovnako prostredníctvom členstva v Britskej 
obchodnej komore v Slovenskej republike, v ktorej je 
jedným z patrónskych členov.

 

Vojčík & Partners, s.r.o.
Rázusova	28
040	01	Košice
Tel.:	 +421	5	56	23	01	11
e-mail:	 office@vojcik.sk
www.vojcik.sk
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Weinhold	Legal,	v.o.s.	advokátska	
kancelária

Advokátska kancelária Weinhold Legal bola zalo-
žená v roku 1996 a v súčasnosti jej tím tvorí vyše 
štyridsať českých, slovenských a zahraničných 
právnikov, čo umožňuje úspešne kombinovať 
medzinárodné know-how s detailnou znalosťou 
domáceho prostredia. Weinhold Legal je súčas-
ťou siete právnických kancelárií, ktorá je zastú-
pená vo viac ako 150 jurisdikciách.

Špecialisti Weinhold Legal poskytujú právne pora-
denstvo v nižšie uvedených oblastiach:

 	Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
 	Konanie pred súdmi, správnymi orgánmi a rozhod-

covské konanie
 	Fúzie a akvizície
 	Hospodárska súťaž
 	Právo obchodných spoločností
 	Nehnuteľnosti
 	Reštrukturalizácie a insolvencie
 	Verejné obstarávanie
 	Duševné vlastníctvo
 	Pracovné právo
 	IT, médiá a telekomunikácie
 	Regulatórne záležitosti

Členovia tímu Weinhold Legal sa aktívne podieľajú 
na tvorbe legislatívy, a to najmä v oblasti obchod-
ného práva a finančných služieb, zúčastňujú sa na 
práci najvýznamnejších organizácií na kapitálovom 
trhu. Odborníci z našej kancelárie sú autormi mno-
hých publikácií, prednášajú na právnických fakultách 

a pravidelne participujú na odborných konferenci-
ách a seminároch.

Významnou prednosťou advokátskej kancelárie je 
naša úzka spolupráca so špecialistami, ktorí 
pôsobia v oblasti daňového a účtovného pora-
denstva, v oblasti transakčného poradenstva 
a oceňovania. Vďaka tomu sme schopní riešiť zlo-
žité otázky a podieľať sa na transakciách, ktoré vy-
žadujú nielen komplexné právne, daňové, účtovné 
alebo finančné poradenstvo, ale sú náročné aj z hľa-
diska riadenia projektov.

Advokátska kancelária Weinhold Legal je certifikova-
ná z hľadiska splnenia požiadaviek ISO 9001 (Sys-
tém riadenia). Príslušný certifikát bol vydaný jedným 
z najrenomovanejších medzinárodných certifikač-
ných úradov Det Norske Veritas. Tento certifikát je 
ďalším potvrdením vynikajúcej kvality služieb, ktoré 
Weinhold Legal poskytuje.

Niekoľko komentárov o spoločnosti Weinhold Legal 
a ocenení uverejnených v odbornej právnickej tlači 
a v uznávaných právnických európskych a celosveto-
vých sprievodcoch advokátskymi kanceláriami:

THE LEGAL 500
Advokátska kancelária Weinhold Legal je odporúča-
ná pre oblasti bankovníctva a finančného práva 
a práva kapitálových trhov, korporátneho práva 
a fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného 
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práva, projektov & energií, práva nehnuteľnos-
tí, daňového práva a práva technológií, médií 
a telekomunikácií.

Partner Daniel Weinhold bol uvedený do Siene slá-
vy The Legal 500.

CHAMBERS EUROPE/CHAMBERS GLOBAL
Advokátska kancelária Weinhold Legal je odporúča-
ná pre oblasti bankovníctva a financií, korporát-
neho práva/ fúzií a akvizícií (vrátane oddelenia po-
skytujúceho služby nemecky hovoriacim klientom), 
riešenia sporov a pracovného práva.

IFLR 1000
Advokátska kancelária Weinhold Legal je odporú-
čaná pre oblasti bankovníctva a finančného prá-
va a práva kapitálových trhov, fúzií a akvizícií 
a reštrukturalizácií a insolvencií.

Tomáš Čermák je hodnotený ako „Leading 
Lawyer“ vo Slovenskej republike. Pavel Jendrulek 
získal ocenenie „Rising Star“ v Českej republike.

EXPERT GUIDES (THE LEGAL MEDIA GROUP 
GUIDES TO THE WORLD’S LEADING LAWYERS)
Daniel Weinhold je hodnotený ako expert v oblasti 
bankovníctva – 2017.

Milan Polák je hodnotený ako expert v oblasti ob-
chodných arbitráží – 2017.

WHO’S WHO OF BUSINESS LAWYERS
Daniel Weinhold, Pavel Jendrulek a Milan Polák pat-
ria k hŕstke právnikov, ktorí sa umiestňujú ako lídri 
medzi odborníkmi v nasledujúcich kategóriách:

Daniel Weinhold: Mergers & Acquisitions Lawyers 
(Fúzie a akvizície) 2010–2011, 2013–2019, Government 
Contracts Lawyers (Verejný sektor) 2016–2019, Com-
mercial Litigators (Obchodnoprávne spory) 2012–2015, 
Banking Lawyers (Bankovníctvo) 2012–2014, Project 
Finance Lawyers (Projektové financovanie) 2012 a Pri-
vate Funds Lawyers (Súkromné financovanie) 2010.

Pavel Jendrulek: Banking & Finance 2018, 2019

Milan Polák: Commercial Litigators (Obchodnopráv-
ne spory) 2012–2015

CLIENT CHOICE AWARDS (INTERNATIONAL LAW 
OFFICE, LEXOLOGY)
Pav Younis sa stal víťazom pre oblasť práva nehnu-
teľností v Českej republike.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU (EPRAVO.CZ)
Advokátska kancelária Weinhold Legal bola v rebríč-
ku Právnickej firmy roka konanom pod záštitou mi-
nistra spravodlivosti ČR a Českej advokátskej komory 
vyhlásená víťazom v kategórii Právo obchodných 
spoločností (2017). Ďalej bola vybraná medzi „Vysoko 
odporúčanými kanceláriami“ a „Odporúčanými kan-
celáriami“ v rade ďalších kategórií.

MEDIA LAW INTERNATIONAL
Advokátska kancelária Weinhold Legal je hodnotená 
Media Law International ako Tier 2 advokátska kan-
celária v Českej republike.

WORLD TAX
Advokátska kancelária Weinhold Legal je hodnotená 
ako Tier 2 advokátska kancelária v Českej republi-
ke v rebríčku International Tax Review’s v kategórii 
„Obecné korporačné dane“ a ako Tier 1 v kategórii 
„Daňové spory.

Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária
Hodžovo	nám.	1A
811	06	Bratislava
Tel.:	 +420	2	25	38	55	12
e-mail:	 wl@weinholdlegal.com
www.weinholdlegal.com
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Poznámky:
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Poznámky:





Objavte čaro úspechu
vo firemných procesoch.

Podnikový informačný systém
zabezpečí jednoduchú správu
firemnej agendy a komunikáciu
medzi zamestnancami.

Dochádzkový
systém

Dokumenty
bez papierov

Kontakty
na kolegov

www.webjetnet.skinfo@webjetnet.sk



www.epravo.sk


