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SLOVO VYDAVATEĽA

Vážení čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk nové číslo ročen-
ky významných advokátskych kancelá-
rií v  Slovenskej republike za rok 2015.  
Cieľom tejto publikácie je priniesť predo-
všetkým objednávateľom právnych slu-
žieb v SR prehľad o trhu a o jednotlivých 
právnických firmách. 

Miroslav Chochola
CEO/predseda predstavenstva
EPRAVO.CZ, a.s.
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MALATA, PRUŽINSKÝ, HEGEDŰŠ & PARTNERS

A -
dovných oblastiach, zohľadňujúc pri tom právo Európskej únie:

 

        

 

 

 

    

  

  

  

  

     

Head Office Bratislava
Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners s. r. o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

Tel.: 02/32 11 30 31, Email: office@mph-advocates.com, web: www.mph-advocates.com

 • Obchodné právo

 • Právo informačných a komunikačných technológií

 • Právo hospodárskej súťaže

 • Občianske právo

 • Správne právo

 • Medzinárodné právo súkromné/verejné

 • Právo duševného vlastníctva

 • Pracovné právo

 • Európske projekty, investičné stimuly, štátne dotácie

 • Komplexné právne služby

Prvoradým cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytnúť právne služby na 
najvyššej úrovni. Tím kvalifikovaných advokátov na Slovensku aj v Českej republike 
poskytujú na základe dlhoročných skúseností právne služby na odbornej 
a profesionálnej úrovni v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku. 
Cieľom MPH je zabezpečiť domácim aj zahraničným klientom komfort a služby tak, 
aby stopercentne spĺňala ich požiadavky a očakávania. MPH je členom LaWorld, 
t. j. medzinárodnej siete advokátskych kancelárií, na základe čoho je pripravená 
poskytnúť svojim klientom právne služby na odbornej a profesionálnej úrovni aj 
v iných štátoch.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že advokátska 
kancelária MAPLE & FISH zmenila adresu sídla na 

Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, 2. poschodie.

Let us inform you that the office of
our law firm MAPLE & FISH has moved to

Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, 2nd floor.
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Špecialisti  
na hospodársku 
súťaž.
hospodárska súťaž
energetika 
verejné obstarávanie 
compliance

www.nklegal.eu

Praha Bratislava
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Advokátska kancelária  
JUDr. Matúš Meheš s.r.o.

A dvokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. 
bola založená v roku 2007. Od roku 2008 zača-

la vykonávať advokátsku prax za účelom efektív-
neho poskytovania komplexných právnych služieb 
pre svojich klientov. Zabezpečuje právne poraden-
stvo obchodným spoločnostiam, malým a stred-
ným a v súčasnosti aj nadnárodným obchodným 
spoločnostiam ako aj podnikateľom v súvislosti 
s ich obchodnom činnosťou. Taktiež zastupuje 
záujmy fyzických osôb v bežných životných situá-
ciách podľa ich individuálnych požiadaviek a po-
trieb na vysoko odbornej úrovni. 

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. 
poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach 
právneho poriadku Slovenskej republiky. 

Špecializuje sa najmä na oblasť:
�	obchodného práva,
�	práva obchodných spoločností,
�	konkurzného práva,
�	občianskeho práva
�	rodinného práva
�	práva duševného vlastníctva
�	nehnuteľností, pozemkového  

a stavebného práva
�	pracovného práva
�	finančného, daňového a bankového práva,
�	správneho práva
�	trestného práva

Skúsený tím Advokátskej kancelárie JUDr. Matúš 
Meheš s.r.o. sa okrem vyššie uvedených oblastí, 
zameriava na zastupovanie klientov v súdnych 
a rozhodcovských konaniach. Zámerom Advokát-
skej kancelárie JUDr. Matúš Meheš s.r.o. je efek-
tívne riešenie problémov klientov a poskytovanie 
právnej pomoci a poradenstva klientom pri pre-
sadzovaní ich obchodných zámerov. Profesionál-
ny kolektív Advokátskej kancelárie JUDr. Matúš 
Meheš, s.r.o. poskytuje právne služby vo všetkých 
oblastiach slovenského a európskeho práva, a to 
najmä, nie však výlučne v slovenskom, anglickom 
a nemeckom jazyku. Naša kancelária vie úspešne 
zastrešiť aj projekty realizované na území Českej 
republiky a iných krajín.

Vyniká v oblasti masívneho vymáhania pohľadá-
vok, ktorých súčasťou je aj zastupovanie klientov 
v prípade súdneho a mimosúdneho vymáhanie po-
hľadávok, v exekučnom konaní a pod.

V danej oblasti poskytuje komplexné právne pora-
denstvo s efektívnym časovým harmonogramom 
vymáhania prevzatých pohľadávok.

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. 
spolupracuje aj s notárskymi, exekútorskými úrad-
mi, znalcami a inými inštitúciami za účelom za-
bezpečenia promptného a komplexného právneho 
servisu pre svojich klientov. 



26   | EPRAVO.SK | www.epravo.sk

V rámci kancelárie sa podporuje a zároveň realizu-
je kreatívne myslenie všetkých zamestnancov. �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advokátska kancelária  
JUDr. Matúš Meheš s. r. o. 
polyfunkčný objekt RETRO

Nevädzova 6C 

821 01 Bratislava

Tel.: +421 2 45 69 37 03

e-mail: office@akmehes.sk

URL: www.akmehes.sk
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Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

N a Slovensku úspešne pôsobíme ako jeden z ve-
dúcich právnych poradcov od otvorenia našej 

bratislavskej kancelárie v roku 1999. Náš skúsený 
tím právnikov poskytuje poradenstvo v širokom 
spektre právnych oblastí.

Poskytujeme sofistikované právne poradenstvo 
s vysokou pridanou hodnotou finančným inštitú-

ciám ako aj obchodným spoločnostiam podnikajú-
cim v rôznych priemyselných odvetviach. V prie-
behu minulého roka sme sa podieľali na viacerých 
zaujímavých transakciách a projektoch v každej 
z oblastí práva, na ktoré sme poskytli referencie.

V minulom roku právnici z nášho oddelenia ban-
kového a finančného poskytovali poradenstvo 
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v najkomplexnejších transakciách vo všetkých 
troch kľúčových oblastiach financovania (úvery, 
dlhopisy a reštrukturalizácie).

Ohľadom úverov sme radili Slovenským elek-
trárňam v súvislosti s balíkom všetkých ich exter-
ných financovaní v priebehu roka v kumulatívnej 
výške približne 1,8 miliardy eur (vrátane najväčšie-
ho úveru na slovenskom trhu v uplynulom roku od 
Sberbank vo výške takmer 900 miliónov eur) . Tra-
dične ako každý rok, sme tiež asistovali bankám ako 
ING, SLSP, UniCredit, VÚB , Tatra banka, Komerčni 
banka a Sberbank v súvislosti s financovaním pre 
viaceré slovenské aj zahraničné spoločnosti.

V oblasti kapitáloveho trhu sme poskytovali po-
radenstvo v súvislosti s tromi významnými projekt-
mi emisie dlhopisov. Poskytovali sme poradenstvo 
spoločnosti J&T Global Finance V., s.r.o. v súvislosti 
s jej emisiou dlhopisov vo výške 150 miliónov eur, 
spoločnosti HB Reavis v súvislosti s jej prvou emi-
siou dlhopisov na Slovensku vo výške 30 miliónov 
eur a Tatra banke ako vedúcemu manažérovi v sú-
vislosti s emisiou dlhopisov Medzinárodnej investič-
nej banky vo výške 30 miliónov eur. Náš tím spo-
lupracuje na viacerých iniciatívach zameraných na 
zlepšenie legislatívy v oblasti kapitálových trhov.

Tento rok sme takisto pokračovali v poradenstve na 
troch najväčších reštrukturalizáciách spoločností 
v strojárskom a stavebnom priemysle na Slovensku, 
čo boli najväčšie reštrukturalizačné prípady v SR.

Vďaka novému členovi nášho tímu, counsel Attila 
K Csongrady, dokážeme klientom poskytoval po-
radenstvo ohľadom anglického práva priamo z na-
šej bratislavskej kancelárie. Attila je uznávaným 
špecialistom s viac ako 15-ročnými skúsenosťami 
s poradenstvom v oblasti bankového a finančné-
ho práva. Attila sa primárne zameriava na regio-
nálne transakcie podľa anglického práva pričom 
jeho kľúčoví klienti sú Erste, Raiffeisen a ďalšie 
významné banky sídliace vo Viedni a poskytujúce 
financovanie v strednej a východnej Európe a bal-
kánskom regióne.

V oblasti M&A poskytujeme poradenstvo klientom 
pôsobiacim v rôznych priemyselných odvetviach. Ra-
dili sme tiež na viacerých transakciách v oblasti ne-
hnuteľností, jednou z ktorých bol predaj nákupného 

centra Aupark Košice, kancelárskej budovy Aupark 
Tower Košice a pripravovaného developmentu Ma-
linovského kasární v Košiciach realitnej investičnej 
spoločnosti New Europe Property Investments v cel-
kovej hodnote 165 miliónov eur. V tejto transakcii 
sme poskytovali poradenstvo HB Reavis.

V oblasti energetiky sme poskytovali poradenstvo 
klientom v oblasti regulácie, hospodárskej súťaže, 
finančného práva, pracovného práva aj pri súd-
nych sporoch a arbitráži.

V oblasti práva informačných technológií posky-
tujeme poradenstvo klientom najmä v súvislosti 
s ochranou osobných údajov, prenosom osobných 
údajov, outsourcingom a cloud computingom. Za-
stupujeme tiež šesť hlavných holywoodskych fil-
mových štúdií (Sony, Disney, 20th Century Fox, 
Warner Brothers, Paramount, Universal) v otáz-
kach autorského pirátstva na internete.

Okrem poradenstva klientom sa zapájame do via-
cerých iniciatív združení a obchodných komôr 
zameraných na rozvoj a podporu podnikateľské-
ho prostredia. Naši právnici sú členmi výboru pre 
ochranu osobných údajov, výboru pre verejné ob-
starávanie a výboru pre zamestnanosť a sociálne 
otázky Americkej obchodnej komory. Podieľajú 
sa na pripomienkach k návrhom novej legislatívy 
a aktívne prispievajú k skvalitneniu legislatívneho 
prostredia na Slovensku.

Naše dlhoročné skúsenosti na komplexných projek-
toch na slovenskom trhu a úzke prepojenie so sieťou 
našich medzinárodných kancelárií nám umožňujú 
pomáhať klientom s akýmkoľvek právnym problé-
mom. Našim cieľom je poskytovať špičkové právne 
poradenstvo a v konečnom dôsledku, absolútna spo-
kojnosť našich klientov s našimi službami. �

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
Eurovea Central 1

Pribinova 4

811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 59 20 24 00

e-mail: infobank.bratislava@allenovery.com

URL: www.allenovery.com
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B

BBH advokátska kancelária, s.r.o.

B BH advokátska kancelária, s.r.o. (ďalej len 
„BBH SK“) je slovenskou advokátskou kan-

celáriou, ktorá je súčasťou skupiny BBH.

BBH je nezávislou advokátskou kanceláriou, ktorá 
od roku 2000, kedy bola založená, získala medzi-
národný rozmer pôsobením v Prahe, Bratislave 
a Moskve. 

BBH predstavuje vzájomne prepojenú štruktúru 
pobočiek a tímov špecializovaných na jednotlivé 
oblasti. BBH je preto schopná poskytovať práv-
ny servis svojim klientom vo viacerých krajinách 
s tým, že pre klienta pracuje jeden integrovaný 
tím, ktorý využíva zdieľané know-how a jednotný 
prístup ku klientovi a riešeniu problémov v jed-
notlivých jurisdikciách. 

BBH ťaží z podpory svojich 75 kvalifikovaných 
právnikov. Vďaka širokej škále špecializácií 
a odbornosti ponúka svojim klientom komplex-
né právne služby podľa českého, slovenského, 
ruského a tiež anglického práva, a to všetko v čes-
kom, slovenskom, poľskom, ruskom, anglickom ne-
meckom, francúzskom a španielskom jazyku. 

Navyše, BBH dlhodobo a na veľmi úzkej báze spo-
lupracuje s viacerými vedúcimi zahraničnými kan-
celáriami pôsobiacimi v ďalších jurisdikciách, a to 
pri zachovaní úplnej nezávislosti. 

BBH je veľmi dobre hodnotenou firmou v rámci 
publikácií Legal 500 a IFRL 1000. Jedným z naj-
väčších úspechov BBH z hľadiska jej hodnote-

nia je víťazstvo v súťaži Právnická firma roka 
2014 v Českej republike, a to v 4 kategóriách.

Na Slovensku má BBH flexibilný tím 13 právni-
kov, ktorý vďaka svojej integrite dokáže pokrývať 
aj najnáročnejšie služby pre svojich klientov.

Oblasťami, v ktorých BBH na Slovensku pôsobí, sú 
najmä oblasť M&A, práva obchodných spoločností, 
realitné a developerské projekty a spory, s orientá-
ciou aj na spory daňové.

Fúzie a akvizície
Fúzie a akvizície sú oblasťou, na ktorú sa BBH 
SK zameriava najviac a kde ponúka klientom 
služby vysokej kvality najmä vzhľadom na 
svoje dlhoročné skúsenosti a schopnosť posky-
tovať právne služby vo viacerých jurisdikciách.

BBH sa v rokoch 2012 - 2014 podieľala na naj-
väčších transakciách M&A v celom regióne, 
pričom na každej z transakcií sa v rámci svojej 
jurisdikcie podieľala aj BBH SK. Išlo o nasledov-
né transakcie: 

�	BBH poskytovala právne poradenstvo finančnej 
skupine PPF pri predaji jej 49 % podielu v Gene-
rali PPF Holding (GPH). Transakcia týkajúca sa 
joint venture v hodnote 5,1 miliárd eur zahŕňala 
komplexné právne poradenstvo, či už vo vzťahu 
k vnútro-skupinovým záležitostiam, externým 
záležitostiam, ako i financovaniu a predaju nie-
koľkých súvisiacich podnikov, kde sa podieľala 
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v rámci svojej jurisdikcie a špecializácie aj BBH 
SK;

�	Na prelome rokov 2013 - 2014 BBH poskytovala 
poradenstvo finančnej skupine PPF pri akvizícii 
65,9% podielu v spoločnosti Telefónica Czech 
Republic (teraz O2 Czech Republic a.s.) vrátane 
jej 100% dcérskej spoločnosti Telefónica Slova-
kia, s.r.o. (teraz O2 Slovakia, s.r.o.) v hodnote 
zhruba 63,6 miliárd CZK, pričom slovenská časť 
transakcie predstavovala všetky právne služby 
spojené s due diligence, posúdením regulatórnych 
telekomunikačných otázok a problémov, najmä 
vo vzťahu k prebiehajúcemu tendru o pridelenie 
frekvencií, podieľanie sa na príprave akvizičnej 
dokumentácie a posúdenie súťažných otázok;

�	BBH zastupovala skupinu PPF pri predaji svoj-
ho 40% podielu v Energetickom a průmyslovom 
holdingu v hodnote viac ako 1 miliardy eur, kto-
rý bol dokončený v druhom štvrťroku 2014, kde 
sa slovenská časť transakcie týkala najmä účasti 
EPH v SPP.

Účasť na vyššie uvedených transakciách potvrdzu-
je prepojenosť jednotlivých pobočiek, integritu 
a schopnosť zastupovať klienta pri transakciách, 
ktoré zahŕňajú viacero jurisdikcií.

Schopnosť komplexného poskytovania práv-
nych služieb ocenili tiež klienti prevádzkujúci 
diaľničný mýtny systém v Slovenskej republike, 
a to tak pri transakcii podľa slovenského práva, 
kde klient IBERTAX, a.s. nadobudol zvyšných 
10% akcií od svojho dovtedajšieho partnera, 
člena francúzskej skupiny SANEF, v spoločnosti 
SkyToll, a.s., ako aj pri transakcii joint venture 
projektu spoločnosti SkyToll, a.s., cieľom ktoré-
ho bola možnosť zapojiť sa do prevádzkovania 
diaľničného mýtneho systému v Ruskej federá-
cii, ktorý zahŕňal okrem iného aj koordináciu 
poskytovania právnych služieb vo viacerých 
jurisdikciách.

Aj v predchádzajúcich rokoch BBH SK poskytovala 
právne poradenstvo pri najvýznamnejších transak-
ciách v tomto regióne, napr. zastúpenie Generali 
Property Holding v rokoch 2012 – 2013 pri jednej 
z najväčších realitných transakcií ostatných rokov 
– nadobudnutie Business Centra Apollo IV. od sku-
piny HB Reavis v celkovej hodnote cca. 70 mil. eur 
alebo zastúpenie skupiny J&T Group pri akvizícii 

majoritného balíka v Poštovej banky, a.s. v hodno-
te cca 900 mil. eur.

Bankové a finančné právo, 
kapitálové trhy

BBH SK v rámci účasti na transakciách, prí-
padne v rámci účasti na poskytovaní právneho 
servisu svojim stálym klientom, poskytuje ser-
vis najmä v oblasti úverového financovania.

Za najvýznamnejšiu transakciu v tejto oblasti za 
uplynulý rok považujeme účasť BBH ako poradcu 
skupiny PPF pri príprave, vyjednávaní a realizá-
cii akvizičného financovania v celkovom objeme 
2,288 miliardy eur pri akvizícii 65,9% podielu 
v spoločnosti Telefónica Czech Republic.

Rovnako, po úspešnom zrealizovaní transakcie 
pre Generali Property Holding pri nadobudnu-
tí Business Centra Apollo IV., BBH poskytovala 
Generali Property Holding aj právne služby pri 
vyjednávaní a spracovaní dokumentácie na prefi-
nancovanie projektu s VÚB bankou, a.s. v hodno-
te cca 40 mil. eur.

Aj v predchádzajúcich rokoch sa BBH SK podie-
ľala na významných transakciách úverového fi-
nancovania, za ostatné napr. ako právny poradca 
Letiska M.R. Štefánika Bratislava pri vyjednávaní 
syndikovaného úveru s konzorciom bánk vede-
ných VÚB bankou, a.s..

Medzi významné transakcie v tejto oblasti, pri 
ktorých BBH SK poskytovala svoje poradenstvo, 
patria určite emisie dlhopisov, kde je potrebné 
spomenúť najmä právne poradenstvo pre emitenta 
CE Energy, zo skupiny EPH – pri emisii eurobon-
dov v hodnote 500 mil. eur. Právne služby zahŕňa-
li due diligence spoločností patriacich do skupiny 
emitenta, najmä, ale nielen SPP, najväčšieho dodá-
vateľa plynu na slovenskom trhu, participáciu na 
príprave základného emisného dokumentu (offe-
ring memoranda), ako aj konzultácie týkajúce sa 
otázok slovenského práva. 
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Tím vedený Miroslavom Fašungom 
poskytoval aj uplynulých rokoch právne poraden-
stvo pri viacerých emisiách dlhopisov na území SR:

�	komplexné právne služby spoločnosti J&T BAN-
KA, a.s. ako hlavnému manažérovi emisie v sú-
vislosti s emisiou dlhopisov JOJ Media House 
2015 emitenta JOJ Media House, a.s. v celkovej 
menovitej hodnote 25 mil. eur (v roku 2011);

�	komplexné právne služby spoločnosti J&T 
BANKA, a.s. ako hlavnému manažérovi emisie 
v súvislosti s emisiou dlhopisov Dlhopis JTFG 
II 6,40/15 emitenta J&T Global Finance II., 
B.V. v celkovej menovitej hodnote 100 mil. eur 
(v roku 2012);

�	komplexné právne poradenstvo hlavnému ma-
nažérovi emisie – spoločnosti J&T BANKA, a.s. 
– pri úspešnom umiestnení emisie dlhopisov 
ESIN Group 7,50% 2019 emitenta ESIN Group, 
a.s v celkovej menovitej hodnote 55 miliónov 
eur (v roku 2012);

�	komplexné právne poradenstvo EP Energy, a.s. 
(EPH group), skupine jedného z najväčších čes-
kých dodávateľov elektrickej energie, ako emi-
tentovi eurobondov (high-yield secured notes) 
v celkovej výške eur 500 mil. (v roku 2012);

�	komplexné právne služby spoločnosti J&T 
BANKA, a.s. ako hlavnému manažérovi emisie 
v súvislosti s emisiou dlhopisov Dlhopis JTFG 
III 6,00/16 emitenta J&T Global Finance III, 
s.r.o. v celkovej menovitej hodnote 100 mil. eur 
(v roku 2013);

�	komplexné právne služby spoločnosti J&T 
BANKA, a.s. ako hlavnému manažérovi emi-
sie v súvislosti s emisiou dlhopisov JOJ Media 
House 6,30%/2018 emitenta JOJ Media House, 
a.s. v celkovej menovitej hodnote 55 mil. eur 
(v roku 2013); 

Právo obchodných spoločností
BBH SK každodenne poskytuje desiatkam svo-
jich klientov široké spektrum služieb v oblasti 
korporátneho práva, od komplikovaných me-
dzinárodných korporátnych štruktúr v rám-
ci transakcií, až po zastupovanie na valných 
zhromaždenia alebo pri zmenách v obchod-
nom registri. 

Medzi významných klientov v tejto oblasti patria 
spoločnosti skupiny Immorent, Electrolux, Europa-
pier, ARVAL, Husqvarna a ďalšie.

Developerské projekty 
a nehnuteľnosti

Jednou z oblastí, ktorej sa BBH SK venuje po-
merne intenzívne, sú developerské projekty. 
V tejto oblasti BBH SK poskytovala a poskytuje 
komplexné služby najmä skupine Immorent – Er-
ste Group pri výstavbe priemyselných parkov – 
od kúpy pozemkov, cez prípravu a vyjednávanie 
zmlúv o výstavbe, o dodávke energií, vecných bre-
menách, až po lízing, nájom alebo predaj jednotli-
vých projektov.

V rámci svojej činnosti BBH poskytovala a posky-
tuje tiež služby pri správe administratívnych a ob-
chodných centier ich vlastníkom.

Riešenie sporov a arbitráže
BBH má dlhoročné skúsenosti pri riešení spo-
rov, a to tak bežných sporov z obchodného sty-
ku, ako i komplikovaných káuz s medzinárod-
ným prvkom, akcionárskych sporov a sporov 
medzi spoločníkmi obchodných spoločností.

BBH rovnako zastupuje a úspešne zastupovala svo-
jich klientov i v konaniach pred Ústavným súdom, 
ako i Európskym súdnym dvorom, a následne pri 
žalobách o náhradu škody spôsobenej nezákon-
ným rozhodnutím alebo nezákonným úradným 
postupom.

Jednou zo špecializácií BBH SK v tejto oblasti sú 
daňové spory, kde kancelária dosiahla viacero vý-
znamných judikátov, najmä v oblasti dane z pri-
danej hodnoty.

Osobitné oddelenie BBH SK tiež poskytuje služby 
pri vymáhaní pohľadávok, najmä z bankového 
sektora, napr. vymáhanie retailových pohľadá-
vok Slovenskej sporiteľne, a.s. a VÚB banky, a.s., 
kde sa počet vymáhaných pohľadávok pohybuje 
v tisícoch.
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Reštrukturalizácia a insolvencia
BBH kvalifikovane zastupuje svojich klientov 
pri presadzovaní ich práv v rámci konkurzov 
a reštrukturalizácií.

V rámci svojej činnosti BBH tiež poskytuje služby 
v rámci neinsolvenčnej reštrukturalizácie jednotli-
vých projektov, typicky napríklad pre Českú ex-
portní banku, ako i pre spoločnosti rakúskej skupi-
ny Immorent – Erste Bank Group. 

Telekomunikácie a médiá (TMT)
Právnici BBH boli v minulých rokoch zapojení do 
niektorých z najväčších projektov v tejto oblasti. 

Po dlhoročnej spolupráci s jednou z najväčších 
nadnárodných marketingových agentúr v oblasti 
reklamy a médií – MARK BBDO – sa v roku 2014 
klientom BBH SK stala spoločnosť O2 Slovakia, 
s.r.o. V nasledujúcich rokoch očakávame v súvis-
losti s dynamikou tohto sektoru rast v tejto ob-
lasti, vrátane účasti na projektoch, ktoré už boli 
zahájené. 

Právo hospodárskej súťaže
BBH dlhodobo poskytuje svojim klientom práv-
ne poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže, 
najmä v nadväznosti na fúzie a akvizície. Samo-
statnou agendou v rámci tejto oblasti je posudzo-
vanie a riešenie otázok dominantného postave-
nia na trhu alebo možných kartelových dohôd. 

Okrem iného bola BBH zapojená do riešenia nasle-
dovných prípadov v oblasti hospodárskej súťaže:

�	predaj 49% podielu v Generali PPF Holding 
(GPH);

�	akvizícia 65,9% podielu v Telefónica Czech Re-
public (vrátane jej slovenskej dcérskej spoloč-
nosti Telefónica Slovakia, s.r.o.);

�	predaj 40% podielu v Energetickom a průmys-
lovom holdingu; 

�	analýzy v oblasti hospodárskej súťaže pre ko-
lektívny systém nakladania s elektroodpadom 
ENVIDOM.

BBH SK ďalej v rámci súťažno-právnej agendy 
okrem iného v Slovenskej republike zastupovala: 

�	Skupinu PPF, Patrika Tkáča a Daniela Křetín-
ského pred Protimonopolným úradom SR pri 
oznámení koncentrácie spočívajúcej vo vytvo-
rení spoločného energetického a priemyselného 
holdingu v Českej republike (EPH); 

�	Petra Syrovátka pred Protimonopolným úradom 
SR v súvislosti s oznámením koncentrácie spo-
čívajúcej v nadobudnutí kontroly nad spoloč-
nosťou SkyToll, a.s. prevádzkujúcou komplexnú 
službu elektronického výberu mýta v Slovenskej 
republike;

�	Skupinu PPF pred Protimonopolným úradom SR 
v súvislosti s jej zámerom nadobudnúť kontrolu 
nad skupinou Zentiva;

Odpadové hospodárstvo
BBH SK dlhoročne poskytuje komplexný práv-
ny servis v oblasti odpadového hospodárstva, 
najmä pokiaľ sa týka problematiky naklada-
nia s elektroodpadom (WEEE). BBH SK najmä 
poskytuje právny servis kolektívnemu systému 
ENVIDOM, ktorý je najvýznamnejším kolektív-
nym systémom v SR združujúcim všetkých naj-
významnejších výrobcov elektrospotrebičov v SR. 
BBH SK sa v roku 2005 podieľala na vytvorení ko-
lektívneho systému ENVIDOM vrátane nastavenia 
všetkých zmluvných vzťahov v rámci kolektívne-
ho systému.

V rámci svojho právneho servisu BBH SK poskytu-
je jednak komplexný právny servis tomuto združe-
niu, najmä pri riešení otázok zákona o odpadoch 
a o obaloch, ako i v legislatívnej oblasti, pri všet-
kých legislatívnych zmenách dotknutých práv-
nych predpisov. �	
	
	
	

BBH advokátska kancelária, s.r.o.
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bnt attorneys-at-law, s.r.o.

bnt | attorneys-at-law 
na medzinárodnej úrovni

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

V rámci svojej desaťročnej histórie bnt | attor-
neys-at-law vybudovala kancelárie v desiatich 
hlavných mestách: Bratislava, Budapešť, Minsk, 
Norimberg, Praha, Riga, Sofia, Tallinn, Varšava, 
Vilnius. Jedným zo základných princípov bnt | 
attorneys-at-law je spájanie západoeurópskych 
a lokálnych advokátov na partnerskej úrovni, čím 
ponúkame klientom optimálnu kombináciu lokál-
nej expertízy a medzinárodných skúseností. 

bnt | attorneys-at-law Bratislava
Na čele advokátskej kancelárie bnt attor-
neys-at-law, s.r.o., stoja štyria partneri, JUDr. Mar-
gareta Sovova, JUDr. Zuzana Chudáčková, Mgr. 
Ing. Dávid Oršula a Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. 

Bratislavský bnt tím tvorí vyše dvadsať spolu-
pracovníkov, z toho štrnásť advokátov a právni-
kov, väčšina s ukončeným postgraduálným štú-
diom na zahraničných univerzitách v Nemecku, 
Holandsku a Rakúsku. Náš dlhodobo stabilný 
tím svojim profesionálnym prístupom, excelent-
nou jazykovou vybavenosťou a bohatými skú-
senosťami, zabezpečuje klientom kontinuálne 

kvalitné právne poradenstvo na vysokej odbor-
nej úrovni.

Partneri kancelárie, tak ako aj lídri jednotlivých 
tímov pravidelne publikujú v slovenskej a zahra-
ničnej odbornej literatúre, ako aj v periodikách 
akými sú Profit, Denník N, denníky SME a Hospo-
dárske noviny, Slovak Spectator, Forbes a Eurobiz-
nis atd. Samozrejmosťou je pre nás taktiež pravi-
delné organizovanie odborných seminárov. 

Ratingové hodnotenia
O kvalite nami poskytovaných právnych služieb, 
o profesnom rešpekte našich kolegov a konku-
rencie a v neposlednom rade o spokojnosti našich 
klientov s našimi službami svedčia aj pozitívne 
hodnotenia v nezávislých medzinárodných ratin-
gových publikáciách, akými sú International Finan-
cial Law Review (IFLR1000), Legal 500, Chambers 
EUROPE a JUVE Handbuch. Ratingové publikácie 
International Financial Law Review (IFLR) 1000 
– 2014 a Legal 500 zamerané na hodnotenie vedú-
cich firiem poskytujúcich služby v oblasti práva, 
odporúčajú našu spoločnosť v oblastiach Mergers 
& acquisitions a Banking & finance. 
http://www.chambersandpartners.com/firm/  
 149736/7#RankedPracticeAreas

Pro bono
bnt attorneys-at-law v Bratislave v rámci spolo-
čenskej zodpovednosti (corporate responsibility) 
myslí aj na právnu pomoc organizáciám, ktoré si 
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ju z finančných dôvodov nemôžu dovoliť a aktív-
ne sa od roku 2011 podieľa na projekte Advokáti 
Pro Bono nadácie Pontis. Pomáhame posilňovať 
spravodlivosť v spoločnosti, obhajovať verejný 
záujem a práva tých, ktorí sa ocitli v núdzi. Tým, 
že sa program zameriava na právnu podporu ne-
ziskových organizácií, posilňuje sa právne pove-
domie v občianskej spoločnosti a ich pomoc je 
mnohonásobne účinnejšia. Združenia, nadácie či 
iné verejnoprospešné iniciatívy môžu vďaka tomu 
dlhodobejšie a účinnejšie pomáhať väčšiemu poč-
tu detí, seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým 
postihnutím, ľuďom bez domova, rodinám v kríze, 
utečencom či prírode. 
http://www.nadaciapontis.sk/uspesne-pripady
www.bnt.eu

Naši klienti
V priebehu roku 2014 sme realizovali napríklad 
nasledovné projekty (z každej kategórie sme pre 
obmedzený rozsah vybrali jedného klienta):

Právo obchodných spoločností
�	RAJO a.s. - RAJO a.s., najväčšia slovenská 

mliekarenská spoločnosť (dcérska spoločnosť ne-
meckého potravinárskeho koncernu MEGGLE), 
ktorá má približne 220 zamestnancov. Klientovi 
poskytujeme právne poradenstvo už od jeho ak-
vizície zo strany Meggle AG. Naše právne služby 
pre klienta zahŕňajú najmä: 

�	bežné právne poradenstvo;
�	prípravu riadnych valných zhromaždení;
�	zmeny orgánov spoločnosti; poradenstvo 

v oblasti práva obchodných spoločností pre 
zahraničné dcérske spoločnosti klienta.

Reštrukturalizácia a insolvencia
�	Bank Austria Real Invest Asset Management 

- Zastupovanie klienta ako veriteľa v kon-
kurzných a reštrukturalizačných konaniach 
dlžníkov, pričom naša činnosť spočíva najmä 
v prihlasovaní pohľadávok veriteľov, účasť 
na zasadnutiach vo veriteľských orgánoch, ro-
kovania so správcom a veriteľským výborom, 
príprava stanovísk k rôznym otázkam týkajú-
cich sa predmetného konkurzného a reštruktu-

ralizačného konania, spolupráca s konkurzným 
správcom pri speňažovaní oddelenej podstaty 
v konkurznom konaní dlžníka klienta.

Developerské projekty a nehnuteľnosti
�	BAUHAUS AG - Komplexné právne poradenstvo 

ohľadom nadobudnutia nehnuteľností za úče-
lom výstavby nákupného centra v priemysel-
nom parku pri letisku Bratislava - právna due 
diligence pozemkov, vydaných stavebných po-
volení a ďalších súvisiach povolení, napojenia 
na inžinierske siete a cestnú infraštruktúru,

�	právne poradenstvo v súvislosti so založením 
projektových spoločností, nadobudnutím po-
zemkov (kúpne zmluvy), zabezpečením prí-
stupu k pozemkom (zmluvy o vecných bre-
menách), uzavretím rôznych zmlúv za účelom 
prevádzky nákupného centra.

Fúzie a akvizície
�	CaSa Sozialeinrichtungen gemeinnützige 

GmbH - Zastupovanie vedúceho rakúskeho po-
skytovateľa sociálnych služieb počas vstupu na 
slovenský trh a pri postupnej akvizícii projektu 
Domov Seniorov v Pezinku rakúskym investo-
rom (od spoločného podniku rakúskeho a slo-
venského investora po 100% -né nadobudnutie 
projektu rakúskym investorom).

Bankovníctvo a financie
�	Raiffeisenbank Bregenz - Poskytnuté právne 

poradenstvo spočívalo najmä príprave zabezpe-
čovacej dokumentácie k poskytnutému úveru na 
nadobudnutie pozemku a následne financovanie 
vybudovania výrobnej haly.

Pracovné právo
�	Fpt Slovakia - Pre spoločnosť, ktorá je našim 

klientom aj v Maďarsku a v Českej republike 
poskytujeme komplexné riešenie otázok pri jej 
podnikateľskej činnosti na Slovensku. V roku 
2014 sme poskytovali komplexné poradenstvo 
pri prevode obchodných podielov spoločnos-
ti zo skupiny RWE na vietnamskú skupinu Fpt 
pôsobiacu v IT sektore. V oblasti pracovného 
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práva riešime otázky klienta na každodennej 
báze. Naše poradenstvo sa týka najmä prípravy 
pracovných zmlúv, návrhu a realizácie rôznych 
zmluvných konštrukcií pri zastupovaní zamest-
nancov, prípravy a úpravy interných predpi-
sov, menovania vedúcich zamestnancov, opti-
malizácie postavenia konateľov, konateľských 
zmlúv, vytýkacích listov, ukončovania pracov-
ných pomerov, a iných špecifických otázok 
ako napr. zmluvná konštrukcia pre outsourcing 
manažmentu pracovných ciest či otázky bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci. Klientovi 
poskytujeme taktiež podporu pri dočasných pri-
deleniach a vyslaniach vysoko kvalifikovaných 
zamestnancov k iným spoločnostiam (skupiny 
aj mimo nej) na Slovensku, v Nemecku a v Čes-
kej republike. Projekty zahŕňajú najmä prípravu 
stanovísk týkajúcich sa dočasného pridelenia 
a vyslania do rôznych krajín a riešenie súvisia-
cich otázok, prípravu potrebnej dokumentácie 
týkajúcej sa dočasného pridelenia a vyslania 
zamestnancov (dohoda o dočasnom pridele-
ní a vyslaní zamestnanca). Pre klienta taktiež 
poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti 
ochrany osobných údajov.

Sporová agenda
�	Zastupovanie klienta v mimosúdnom spore. 

Prenajímateľ si voči nášmu klientovi uplatňoval 
nárok na náhradu škody, ktorá mala vzniknúť 
prevádzkovou činnosťou klienta, ako aj ďalšie 
nároky súvisiace so sporným ukončením nájom-
ného vzťahu v dôsledku rozsiahleho poškodenia 
a zániku predmetu nájmu.

Daňové právo
�	Scholz Recycling - Zastupovanie žalobcu vo 

veci vrátenia nadmerných odpočtov DPH. Štát 
namiesto povinnosti vrátiť nadmerné odpočty 
otvoril po pol roku opätovné daňové kontroly 
za tie isté zdaňovacie obdobia a namiesto vrá-
tenia nadmerných odpočtov žiada nedoplatok 
na dani. V tejto veci zatupujeme žalobcu nielen 
v žalobe voči Slovenskej republike, ale aj v ko-
naniach pred Generálnou prokuratúrou SR. �
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Böhm & Partners

B öhm & Partners je advokátska kancelária za-
meraná na poskytovanie kvalitných právnych 

služieb v širokospektrálnej a komplexnej oblasti 
práva, ktorá poskytuje svoje právne služby práv-
nickým a fyzickým osobám, a to najmä obchod-
ným slovenským a nadnárodným spoločnostiam, 
peňažným a poisťovacím ústavom, štátnym orgá-
nom, verejným inštitúciám, zastupiteľstvám cu-
dzích štátov, tretiemu sektoru a neziskovým orga-
nizáciám. Böhm & Partners je jedna z najstarších 
nezávislých advokátskych kancelárií a zároveň 
jedna z popredných slovenských advokátskych 
kancelárií s medzinárodnými skúsenosťami a širo-
kospektrálnou klientelou. Spolupracuje s viacerý-
mi medzinárodnými advokátskymi kanceláriami 
a právnymi firmami po celom svete.

Böhm & Partners bola kreovaná ako nezávislé 
združenie advokátov pracujúcich v tímoch vytvo-
rených ad hoc pre jednotlivých klientov, resp. pre 
jednotlivé právne prípady. Právne služby poskytu-
je Böhm & Partners hlavne pre väčších domácich 
a zahraničných klientov a to jednak pri systémo-
vých právnych riešeniach dlhodobejšieho charak-
teru, tak aj pri zastupovaní klientov v konaní pred 
súdmi, orgánmi štátnej správy ako aj pred orgánmi 
slovenskej a medzinárodnej arbitráže a pred roz-
hodcovskými súdmi. 

Podľa ročenky publikovanej v roku 2007 na www.
americanlawyer.com zastupovala advokátska 
kancelária Böhm & Partners Slovenskú republiku 
pred Medzinárodnou arbitrážou v Paríži v spore 
o 1 900 000 000 eur, čo bol v tej době (a dodnes 

zostal) objemom najväčší arbitrážny spor na Slo-
vensku a ôsmy najväčší arbitrážny spor v Európe.

Mnohí z advokátov kancelárie Böhm & Partners sú 
dlhoročnými členmi International Bar Association 
v Londýne, sudcami disciplinárnych senátov ako na 
Slovensku tak aj v medzinárodných inštitúciách.  �
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BOĽOŠ Advokátska kancelária s.r.o.

B OĽOŠ Advokátska kancelária s.r.o. je tvore-
ná tímom mladých ambicióznych advokátov 

a advokátskych koncipientov, ktorí vykonáva-
jú svoju činnosť a poskytujú komplexné právne 
služby a poradenstvo na území Slovenskej re-
publiky ako aj v rámci iných štátov Európy.

Hlavným predmetom činnosti našej advokátskej 
kancelárie je zameranie na poskytovanie práv-
nych služieb v oblasti súkromného práva, súcas-
ťou ktorého je najmä obchodné právo, občian-
ske právo a pracovné právo. Naša advokátska 
kancelária v súčasnej dobe poskytuje celkové 
právne služby a poradenstvo pre rôzne obchodné 
spoločnosti, predmetom ktorých je najmä právne 
poradenstvo v obchodno-právnych veciach, ktoré 
zahŕňajú okrem efektívnej deblokácie pohľadávok 
našich klientov aj právne poradenstvo týkajúce sa 
fungovania samotných obchodných spoločností 
ako aj vzťahov medzi našim klientom a jej ob-
chodnými partnermi. V prípade existencie a po-
treby riešenia sporov našich klientov ich zastupu-
jeme pred súdmi, ako aj inými orgánmi verejnej 
správy. S internými záležitosťami, ktoré sa týkajú 
pracovno – právnej problematiky máme rovnako 
bohaté skúsenosti.

Náš tím má rovnako bohaté skúsenosti v oblasti 
konkurzov a reštrukturalizácií obchodných spo-
ločností, kde sme poskytovali právne poradenstvo 
v rozsiahlych insolvenčných konaniach význam-
ných dlžníkov. V oblasti obchodného práva rov-
nako poskytujeme poradenstvo pri vstupe domá-
cich a zahraničných investorov do obchodných 

spoločností, ktorého súčasťou je aj právny audit 
a podpora pri kúpe a predaji podnikov.

Naši klienti si môžu vybrať, aby im boli právne 
služby poskytované prideleným osobným konzul-
tantom, ktorý mu bude plne k dispozícii.

Naša advokátska kancelária taktiež vykonáva 
právny servis pre klientov týkajúci sa vzťahov 
spojených s poskytovaním, resp. zabezpecovaním 
zdravotnej starostlivosti.

Služby
V súčasnosti pre našich klientov poskytujeme 
právne služby a poradenstvo najmä v nasledov-
ných oblastiach:

Občianske právo
Naša kancelária má bohaté skúsenosti v oblasti ob-
čianskeho práva a pri riešení občianskoprávnych 
sporov, v rámci ktorých zastupujeme našich klien-
tov pred súdmi a orgánmi verejnej moci. V sú-
vislosti s našim zastupovaním kladieme dôraz na 
efektívnosť konania a snažíme sa odporucit našim 
klientom pre nich najvhodnejšie riešenia.

Obchodné právo
Pre domáce a zahranicné obchodné spoločnosti po-
skytujeme kompletné obchodné a korporátne práv-
ne poradenstvo, ktoré zahŕňa založenie, vznik, zme-
nu, zrušenie a likvidáciu obchodných spoločností, 
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zabezpečovanie korporátnej agendy, najmä prípra-
vu a priebeh riadnych a mimoriadnych valných 
zhromaždení a úpravu vztahov medzi spoločnosťou 
a jej orgánmi a medzi spoločníkmi alebo akcionármi 
spoločnosti navzájom. V tejto súvislosti zabezpeču-
jeme prípravu potrebnej dokumentácie a zastupova-
nie v konaniach pred príslušnými orgánmi verejnej 
moci a súdmi, vrátane obchodného registra.

Insolvencné právo
Ucelenosť poskytovaných právnych služieb pod-
čiarkuje skutocnosť, že naša advokátska kancelária 
má bohatú prax aj v oblasti konkurzov a reštruk-
turalizácií uskutočňovaných v zmysle zákona 
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov. Praktické skúsenosti práve 
v tejto oblasti práva sú mnohokrát klúčové v sple-
titosti konkurzných či reštrukturalizačných konaní 
ako aj v orientácii v množstve záujmov oprávne-
ných subjektov, ktoré vznikajú v týchto konaniach. 
Poskytujeme právne poradenstvo v rozsiahlych 
konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vý-
znamných dlžníkov, kde okrem iného poskytujeme 
aj poradenstvo v súvisiacich oblastiach bankového 
financovania, štruktúrovaného financovania, kor-
porátnej reštrukturalizácie a oddľženia.

Fúzie a akvizície
V oblasti fúzií a akvizícii poskytujeme právne po-
radenstvo pri vstupe domácich a zahraničných 
investorov do obchodných spoločností, ktorého 
súčasťou je aj právny audit a podpora pri kúpe 
a predaji podnikov. Poskytovali sme právne pora-
denstvo pri viacerých významných akvizíciách, či 
už išlo o kúpu alebo predaj podniku, obchodnej 
spoločnosti alebo obchodného podielu, resp. akcií 
spoločnosti. V rámci nášho poradenstva sa zame-
riavame predovšetkým na ekonomické a obchodné 
zámery našich klientov. Okrem prípravy transakč-
ného procesu a dokumentácie, naše služby zahŕňa-
jú aj oblast sútažného práva a zastupovanie pred 
Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.

Due Diligence
V rámci transakčných procesov vykonávame 
v zmysle požiadaviek klienta hľbkové právne au-

dity stavu spoločnosti, kde sa zameriavame na 
kritickú dokumentáciu spoločnosti. Zistené nedo-
statky reflektujeme do transakčnej dokumentácie, 
resp. podľa požiadaviek klienta vypracujeme opat-
renia na ich prípadne eliminovanie.

Riešenie sporov
Napriek tomu, že primárnou snahou našej kancelá-
rie je riešenie sporov mimosúdnou cestou, je mož-
né konštatovať mimoriadne bohaté skúsenosti aj 
so zastupovaním klientov v sporových konaniach 
– pred orgánmi verejnej moci, súdnymi orgánmi 
a rozhodcovskými orgánmi, a to tak v Slovenskej 
republike ako aj v konaniach s cudzím, medzi-
národným prvkom. Právne služby sú v takýchto 
prípadoch poskytované od začatia konania na pr-
vostupňovom súde až do vydania právoplatného 
rozhodnutia vo veci, príp. následne aj v exekuč-
nom konaní.

Nehnutelnosti
Právne poradenstvo a príprava príslušnej právnej 
dokumentácie pri kúpe a predaji nehnuteľností, 
zriaďovaní vecných bremien a záložných zmlúv 
týkajúcich sa nehnuteľností a následné zastupo-
vanie v konaní pred orgánmi štátnej správy na 
úseku katastra.

Pracovné právo
Poskytujeme dôkladné právne poradenstvo 
v oblasti pracovno-právnych vzťahov pre firmy, 
zamestnávateľov ako aj zamestnancov týkajú-
ce sa nielen pracovno-právnych sporov, ale aj 
kompletnej pracovnoprávnej agendy pre firmy 
a poradenstvo ohladom všetkých aspektov pra-
covnoprávnych vzťahov, vrátane vypracúvania 
príslušných pracovnoprávnych dokumentov 
upravujúcich vztahy medzi zamestnávateľom 
a zamestnancami.

Právo duševného vlastníctva
Právne poradenstvo, vypracovanie návrhov 
a právnych analýz v oblasti práva duševného 
vlastníctva, vrátane autorských práv, priemysel-
ných práv a najmä práva na ochranu obchodného 
tajomstva.
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Právo cenných papierov
Zmenkové a šekové právo, rovnako sa komplexne 
zaoberáme problematikou ostatných druhov cen-
ných papierov.

Deblokácia pohladávok
Jedným z predmetov činností, ktorými sa naša ad-
vokátska kancelária zaoberá je vymáhanie pohľa-
dávok. V súčasnej dobe sme pre našich klientov 
deblokovali pohľadávky v hodnote vyše 50 mil. 
eur. Naša úspešnosť vyplýva z praktických skúse-
ností v spojení s poznaním právnej problematiky, 
ktorá zahŕňa zastupovanie klientov vo fáze:

�	do začatia súdneho/rozhodcovského konania,
�	počas získavania príslušných exekučných 

titulov,
�	ako aj vo fáze ich vymáhania.

Naša kancelária spolupracuje s viacerými notár-
skymi úradmi, ktoré sú nám v prípade potreby 
plne k dispozícii. Pri poskytovaní právnych služieb 
v oblasti vymáhania pohľadávok vieme flexibilne 
zareagovať aj v prípadoch vyhlásenia konkurzov, 
kde okamžite vykonávame nevyhnutné kroky na 
uplatnenie pohľadávok našich klientov. Rovnako 
nezanedbateľným faktom je aj skutocnosť, že pri 
svojej činnosti v tejto oblasti úzko spolupracuje-
me s vybranými vysokokvalifikovanými exekú-
torskými úradmi a bankami príp. pobočkami za-
hraničných bánk. V súčasnosti sa v portfóliu nami 
spravovaných pohľadávok nachádzajú aktívne 
pohľadávky v hodnote približne 10 miliónov eur.

Vzhladom na rôznorodé právne odvetia, spo-
menuli sme iba tie právne oblasti, v ktorých 
sme najviac aktívni.

Referencie
Prehlad najvýznamnejších
Najväčšie konkurzné konanie v histórii Slo-
venskej republiky s prevádzkovaním podni-
ku aj počas konkurzného konania, pričom ešte 
v roku 2009 chemický závod zamestnával 1 700 
zamestnancov.

Ukoncená reštrukturalizácia známeho štvorhviez-
dičkového hotela – Park Inn Hotel Danube v his-

torickom centre Bratislavy (250 izieb a viac ako 
50 zamestnancov).

Právne poradenstvo developerskej skupine – me-
dzinárodnému investorovi – pri reštrukturalizá-
cii jeho portfólia v Maďarsku, ktoré zahŕňalo tri 
polyfunkčné budovy a nákupne strediská nachá-
dzajúce sa v historickom centre Budapešti a práv-
ne poradenstvo pri ich následnom predaji.

Ukončená reštrukturalizácia najväčšej špedičnej 
spoločnosti zameriavajúcej sa na tranzit oceľo-
vých výrobkov v strednej Európe, ktorá zamestná-
va viac ako 400 zamestnancov.

Reštrukturalizácia jedného z najväčších domá-
cich výrobcov plastových a hliníkových okien, 
dverí a špeciálnych konštrukcií na slovenskom 
trhu s viac ako 200 zamestnancami a piatimi ob-
chodnými zastúpeniami.

Konkurz poprednej slovenskej petrochemickej 
spoločnosti, ktorá v minulosti zamestnávala pri-
bližne 1 400 zamestnancov.

Reštrukturalizácia etablovanej slovenskej spo-
ločnosti v oblasti spracovania a predaja hutnícke-
ho materiálu s približne 100 zamestnancami a pia-
timi prevádzkami na území Slovenskej republiky.

Reštrukturalizácia administratívneho centra na-
chádzajúceho sa v historickom centre Bratislavy.

Konkurz developerskej spoločnosti – člena ce-
losvetovej siete. Predmetom speňažovania v kon-
kurze bol bývalý areál pivovaru Stein, nachádzajú-
ci sa v centre Bratislavy.

Konkurzné konanie známeho slovenského vý-
robcu mrazených výrobkov.

Konkurzné konanie developera bytovej výstavby 
v historickej časti Bratislavy.

Ukončené reštrukturalizačné konanie nemocnice 
v okresnom meste Zvolen.

Právne zastupovanie domácej developerskej 
spoločnosti v prebiehajúcich súdnych sporoch. 
Spoločnost je developerom rozsiahlej bytovej 
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a polyfunkčnej výstavby v Banskej Bystrici, vjej 
centrálnej, mestskej časti.

Ukoncené reštrukturalizačné konanie prevád-
zkovateľa obľúbeného lyžiarskeho strediska 
(5 lyžiarskych areálov, 16 lyžiarskych vlekov, 2 
lanovky a 18 lyžiarskych tratí) s približne so 100 
zamestnancami.

Reštrukturalizacné konanie poprednej spoločnosti 
špecializujúcej sa na spracovanie a recykláciu 
kovového odpadu s približne 80 zamestnancami 
a 30 prevádzkami.

V predchádzajúcich rokoch BOĽOŠ Advokátska kan-
celária s.r.o. poskytovala právne poradenstvo pri na-
sledovných významných projektoch:

- právne poradenstvo developerskej skupine – me-
dzinárodnému investorovi ORCO Property Group 
– pri reštrukturalizácii jeho portfólia v Maďarsku, 
ktoré zahŕňalo tri polyfunkčné budovy a nákupne 
strediská nachádzajúce sa v historickom centre 
Budapešti a právne poradenstvo pri ich následnom 
predaji [v nedávnej dobe, t.j. rok 2014];

�	komplexné insolvenčné poradenstvo pri reštruk-
turalizácii štvorhviezdičkového hotela v histo-
rickom centre Bratislavy a nadväzujúce právne 
poradenstvo pri jeho predaji v medzinárodnom 
tendri. Úspešný ozdravný proces spoločnosti pri 
zachovaní on-going concernu s charakterom 
debtor-in-possession prostredníctvom forma-
lizovanej reštrukturalizácie bol zavŕšený pre-
dajom podniku investorovi v rámci uskutočne-
ného medzinárodného tendra;

�	insolvenčné poradenstvo pri reštrukturalizá-
cii etablovanej slovenskej spoločnosti v oblas-
ti spracovania a predaja hutníckeho materi-
álu s približne 100 zamestnancami a piatimi 
prevádzkami na území Slovenskej republiky. 
Reštrukturalizácia spoločnosti bola úspešne 
ukončená v septembri 2013, kedy došlo k potvr-
deniu reštrukturalizačného plánu súdom;

�	komplexné insolvenčné poradenstvo pri reštruk-
turalizácii jedného z najväčších domácich vý-
robcov plastových a hliníkových okien, dverí 
a špeciálnych konštrukcií na slovenskom trhu 
s približne 200 zamestnancami a piatimi ob-
chodnými zastúpeniami. Uvedená reštruktu-

ralizácia je doposiaľ jedným z mála (ak nie 
jediným) známym prípadom, v ktorom sa v in-
solvenčných pomeroch Slovenskej republiky 
bezprostredne pred a do určitej miery aj počas 
reštrukturalizačného konania úspešne podarilo 
prekonať obvyklú prekážku nedostatku okam-
žitej likvidity zabezpečením financovania pre-
vádzky podniku (aj) z externých zdrojov; 

�	insolvenčné poradenstvo medzinárodnému in-
vestorovi pri reštrukturalizácii jeho významné-
ho administratívneho centra nachádzajúceho sa 
v historickom centre Bratislavy;

�	komplexné právne poradenstvo ustanovenému 
správcovi chemických závodov v najväčšom 
konkurznom konaní v histórii Slovenskej repub-
liky, vrátane právneho zastupovania v prebieha-
júcich súdnych sporoch;

�	právne zastupovanie domácej developerskej 
spoločnosti (developer rozsiahlej bytovej vý-
stavby v Banskej Bystrici) v súdnom konaní 
o návrhu na vyhlásenie konkurzu a ďalších sú-
visiacich súdnych sporoch. �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLOŠ Advokátska kancelária s.r.o.
Horná 23

974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 4 84 14 35 34

Fax: +421 4 84 14 35 33

e-mail: office.ak@bolosbb.sk

URL: www.bolosbb.sk
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BRICHTA & PARTNERS

A dvokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS 
bola založená zakladajúcim partnerom JUDr. 

Júliusom Brichtom v roku 1990, pod súčasným 
názvom vystupuje od roku 1996. V kancelárii 
v súčasnosti pôsobia siedmi advokáti, štyria advo-
kátski koncipienti a podporný personál pozostáva-
júci z administratívnych zamestnancov/asistentov 
a externých technických konzultantov pre oblasť 
priemyselných práv (vynálezov a úžitkových vzo-
rov) a právnych konzultantov pre oblasť konkurzov 
a európskeho práva. Partneri kancelárie sú člen-
mi Medzinárodného združenia advokátov (IBA), 
národnej skupiny Medzinárodného združenia na 
ochranu duševného vlastníctva (AIPPI), Medziná-
rodnej organizácie pre ochranné známky (INTA) 
a viacerých obchodných komôr pôsobiacich v SR 
(britská, talianska, americká, taiwanská). Hoci sme 
nezávislou slovenskou advokátskou kanceláriou, 
exkluzívne s nami spolupracuje viacero popred-
ných globálne pôsobiacich kancelárii, ktoré na Slo-
vensku nie sú priamo činné, ako aj viacero veľmi 
rešpektovaných národných butikových kancelárií 
v segmente práv duševného vlastníctva.

Našimi klientmi v oblasti občianskeho a obchod-
ného práva sú najmä obchodné spoločnosti rôzne-
ho zamerania a rozsahu právnej regulácie – medzi 
našich klientov patrí popredná platobná inštitúcia, 
leasingová spoločnosť, ale aj známa slovenská re-
klamná agentúra s medzinárodným pôsobením. 
Právne služby však poskytujeme aj pre fyzické 
osoby, cirkevné inštitúcie, občianske združenia 
a územnú samosprávu. 

V oblasti práva duševného vlastníctva sú našimi 
klientmi zahraničné a nadnárodné spoločnosti, 
vrátane 18 spoločností zo zoznamu Fortune Glo-
bal 500, ktorým sme v tejto oblasti a v oblastiach 
s ňou súvisiacich poskytovali právne poradenstvo. 

Dôležitú časť nášho právneho poradenstva tvorí 
obchodné právo a komplexná starostlivosť o spo-
ločnosti. V rámci tejto oblasti pre klientov pripra-
vujeme a posudzujeme všetky druhy obchodných 
zmlúv, obchodných podmienok, ale aj právne ana-
lýzy stavu (due dilligence). V oblasti korporátneho 
práva riešime najmä zakladanie a zmeny v spoloč-
nostiach, úpravu majetkových pomerov v spoloč-
nostiach, usporiadanie zmluvných vzťahov medzi 
orgánmi spoločností, ako aj zastupovanie v kon-
kurzných a reštrukturalizačných konaniach.

V sporovej agende prevláda súdne vymáhanie 
pohľadávok a zastupovanie v exekučnom konaní, 
aj vo vzťahu k osobitným reguláciám týkajúcim 
sa spotrebiteľov. Vzhľadom na rozsiahlu agendu 
duševného vlastníctva však klientov zastupujeme 
tiež v sporoch vyplývajúcich z ochrany pred neka-
lou súťažou, porušovania autorských práv a iných 
práv duševného vlastníctva.

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

Naša kancelária zastupuje vlastníkov nehnuteľ-
ností s regulovaným nájomným v jedenástich hro-
madných sťažnostiach pred Európskym súdom pre 
ľudské práva v Štrasburgu proti Slovenskej repub-
like. V predmetnej veci európsky súd rozhodol, 
že boli porušené ľudské práva týchto vlastníkov 
a v súčasnosti sa očakáva rozhodnutie o spravod-
livom zadosťučinení sťažovateľov. V tejto oblasti 
sa snažíme spolupodieľať na tvorbe prislúchajúcej 
legislatívy, zúčastňujeme sa na rokovaniach s vlá-
dou SR a spolupracujeme so združením vlastníkov 
nehnuteľností s regulovaným nájomným.

Jedným z kľúčových pilierov našej praxe je ob-
lasť práva duševného vlastníctva, kde patrí naša 
kancelária medzi najdlhšie pôsobiace subjekty 
na slovenskom trhu a našim klientom poskytuje-
me komplexné služby. V súvislosti s registráciami 
priemyselných práv ich nielen zastupujeme pred 
Úradom priemyselného vlastníctva SR, Úradom 
pre harmonizáciu vnútorného trhu, Svetovou or-
ganizáciou duševného vlastníctva a Európskym 
patentovým úradom pri prihlasovaní ochranných 
známok, dizajnov, vynálezov a úžitkových vzorov, 
ale im poskytujeme aj strategické poradenstvo pri 
rozširovaní priemyselno-právnej ochrany v globál-
nom kontexte, pričom vďaka vybudovanej sieti 
kontaktov vieme zabezpečiť registračné konania 
prakticky v ktorejkoľvek krajine na svete. V oblas-
ti zmluvnej zabezpečujeme dispozície s predmet-
mi práv priemyselného vlastníctva, pripravujeme 
a posudzujeme licenčné zmluvy v oblasti autor-
ských práv a reklamy. Zastupujeme tiež význam-
ných svetových majiteľov práv duševného vlast-
níctva v oblasti boja proti falzifikátom.

Významnú zložku našej agendy predstavuje aj 
právo informačných technológii a s ním súvisiace 
právne odvetvia, kde pripravujeme zmluvnú do-
kumentáciu súvisiacu s tvorbou a licencovaním 
softwaru, zmluvy regulujúce používanie cloudo-
vých služieb, servisné zmluvy - SLA, zmluvy tý-
kajúce sa BigData. V oblasti práva IT taktiež sme 
poskytli klientom právne poradenstvo pri kom-
plexnom outsourcingu IT infraštrukúry a IT slu-
žieb, a to aj pre klientov pôsobiacich v regulova-
ných odvetviach, ako sú finančné inštitúcie. Okrem 
toho zastupujeme klientov v doménových sporoch 

a poskytujeme právne poradenstvo v súvislosti 
s ochranou osobných údajov a s eCommerce. 

Naša kancelária tiež poskytuje strategické pora-
denstvo start-upovým spoločnostiam v oblasti prá-
va duševného vlastníctva, korporátneho práva, pri 
rokovaní s investormi a v oblasti financovania pro-
stredníctvom venture kapitálu. V tejto oblasti za-
stupujeme niekoľkých finalistov poprednej súťaže 
začínajúcich spoločností Start-up Awards Slovakia.

V rámci podpory inovatívneho prostredia v Sloven-
skej republike radila naša kancelária niekoľkým ve-
dúcim spoločnostiam z oblasti IT a venture kapitálu 
pri založení Slovenskej asociácie pre internetovú 
ekonomiku, ktorá združuje 15 predstaviteľov vedú-
cich slovenských IT a internetových spoločností. 

Zoznam ocenení:
�	CHAMBERS EUROPE 2014: Intellectual Proper-

ty: Slovakia – Band 1 Law Firm
�	CHAMBERS EUROPE 2013: Intellectual Proper-

ty: Slovakia – Band 2 Law Firm
�	CHAMBERS EUROPE 2012: Intellectual Proper-

ty: Slovakia – Band 1 Law Firm 
�	WTR 1000 2015: Slovakia – Gold Law Firm 
�	WTR 1000 2014: Slovakia – Gold Law Firm 
�	WTR 1000 2013: Slovakia – Gold Law Firm 
�	CorporateINTL Global Awards 2014: Intellectu-

al Property Law Firm of the Year in Slovakia
�	CorporateINTL Global Awards 2012: Intellectu-

al Property Law Firm of the Year in Slovakia
�	CorporateINTL Global Awards 2011: Intellectu-

al Property Law Firm of the Year in Slovakia
�	Managing Intellectual Property IP Handbook: 

Slovakia – Trademark/Copyrights Ranked Law 
Firm  �	
	

BRICHTA & PARTNERS
Grösslingová 6 - 8

811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 52 92 33 49

Fax: +421 2 52 93 11 63

e-mail: office@brichta.sk

web: www.brichta.sk 
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Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

A dvokátska kancelária Bukovinský & Chlipala 
poskytuje právne služby svojim klientom už 

12 rokov. Počas tejto doby sme poskytovali kom-
plexné právne poradenstvo vo viacerých význam-
ných projektoch ako aj poskytujeme právne služby 
významným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych 
odvetviach hospodárstva. V kancelárii v súčasnos-
ti pôsobia traja advokáti, dvaja advokátski konci-
pienti ako aj podporný personál. Svojim klientom 
zaručujeme, že všetky právne služby sú na najvyš-
šej úrovni a v súlade s platnými právnymi pred-
pismi. Právne služby poskytujeme v slovenskom, 
anglickom, nemeckom a poľskom jazyku.

Prednosťou našej spoločnosti je spolupráca s od-
borníkmi z iných oblastí (daňové poradenstvo, 
účtovníctvo, oceňovanie majetku a nehnuteľností, 
dobrovoľné dražby, exekútor, notár), ktorá nám 
umožňuje poskytovať klientom komplexné služ-
by zamerané na ich podnikanie. Naša spoločnosť 
ďalej spolupracuje s advokátmi z jednotlivých kra-
jov v Slovenskej republike a s partnermi z Českej 
republiky. Uvedená spolupráca umožňuje našej 
spoločnosti operatívne reagovať na potreby na-
šich klientov a tým zabezpečiť maximálnu mieru 
ochrany ich práv a oprávnených záujmov.

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

Právo duševného vlastníctva, IT 
právo, ochrana osobných údajov
Za našu obrovskú výhodu považujeme naše know-
how a skúsenosti v oblasti patentovania. Naša 
advokátska kancelária zastrešovala niekoľkoročný 
projekt, ktorého primárnym cieľom bolo získanie 
amerického patentu v komplikovanej oblasti bio-
technológií. Na základe úzkej spolupráce s klien-
tom a spolupracujúcimi advokátmi bol takýto 
patent nášmu klientovi v roku 2014 udelený, ako 
jeden z prvých takýchto patentov pre slovenský 
subjekt. Projekt ďalej pokračuje v ďalších paten-
tových konaniach na medzinárodnej a európskej 
úrovni.

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti 
v oblasti autorského práva v súvislosti s vývojom 
softvéru, t.j. príprava licenčných zmlúv a záro-
veň s tým súvisiacich zmlúv o ochrane dôverných 
informácií, vypracovanie a posúdenie softwa-
rových zmlúv, SLA, právne analýzy v oblasti IT, 
právne aspekty cloudových riešení a právne pora-
denstvo pre uvádzanie aplikácií do AppStoru.

Za veľmi dôležitú oblasť činnosti našej advokát-
skej kancelárie považujeme poskytovanie právne-
ho poradenstva v súvislosti s ochranou osobných 
údajov v informačných systémoch. Venujeme sa 
praktickým aspektom ochrany osobných údajov 
z pohľadu podnikateľov, ako aj novým trendom 
v tejto oblasti a problematike ochrany osobných 
údajov v prostredí cloudových riešení.
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Ďalej máme bohaté skúsenosti s konaním o regis-
tráciu ochranných známok vrátane námietok, 
a to tak na národnej úrovni, ako aj komunitárnej 
a medzinárodnej úrovni.

Nemenej dôležitou oblasťou v rámci práva dušev-
ného vlastníctva je poskytovanie právneho pora-
denstva v oblasti vedeckého výskumu, konkrét-
ne v oblasti biotechnológií – a to najmä v súvislosti 
so zabezpečením ochrany výsledkov výskumu 
a nakladania s výsledkami výskumu a asistencia 
pri podávaní prihlášok na udelenie patentov.

Rovnako poskytujeme právne poradenstvo v súvis-
losti s ochranou domén – v tomto prípade máme 
aj praktické skúsenosti s rozhodcovskými orgánmi 
zriadenými priamo pre účely rozhodnutia domé-
nových sporov.

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo 
považujeme za významnú oblasť nášho pôso-
benia na slovenskom právnom trhu. Preto sme 
sa rozhodli podporovať zaujímavé projekty a kon-
ferencie v tejto oblasti. V roku 2014 sa naša ad-
vokátska kancelária pokračovala v budovaní pev-
ného prepojenia medzi právnou praxou, odbornou 
verejnosťou a podnikateľmi:

�	Stali sme sa právnym garantom projektu Scien-
ce.sk, ktorého cieľom je podpora a popularizá-
cia vedy a výskumu

�	Opätovne sme pôsobili ako odborný partner 
podujatia Festival vedy – Noc výskumníkov 
(www.NocVyskumnikov.sk)

�	Stali sme sa partnerom konferencie FORBES 
Global Ako byť lepší? – Efektívna firma vďaka 
novým technológiám

�	Stali sme sa dlhodobým právnym garantom pro-
jektu EuroCloud Slovakia, ktorého cieľom je 
popularizácia cloud computingu a napomáhanie 
jeho rozšíreniu medzi užívateľov a firmy.

V roku 2014 sme sa aktívne zúčastnili niekoľkých 
konferencií a workshopov v oblasti IT práva a prá-
va duševného vlastníctva:

�	SASIB Konferencia INFORMAČNÁ BEZPEČ-
NOSŤ 2014 s kritickým vystúpením a prezentá-
ciou na tému „Nezávislý komentár k problémom 
nového zákona o ochrane osobných údajov“

�	SOFTECON 2014 odborná konferencia o vízi-
ách a trendoch v moderných IS s príspevkom 
Ako byť zabudnutý v digitálnom priestore?

�	EUROCLOUD Workshop 2014 Právne aspek-
ty Cloud computing–u s príspevkom „Osobné 
údaje v oblakoch (problémy ochrany osobných 
údajpv v cloud-dových riešeniach vo svetle no-
vého zákona)“

�	FORBES Global konferencia – Ako byť lepší? 
– Efektívna firma vďaka novým technológiám 
– panelová diskusia „Trendy v technológiách 
(Slovensko a svet)“ s témou „Ochrana osobných 
údajov – realita a vízia“

�	eFocus konferencia IT PRÁVO 2014: zmluvy 
a zmluvné vzťahy v IT s príspevkom „Desať zá-
kladných pravidiel pre zmluvy v cloude“

Za poskytovanie právneho poradenstva a rozvoj 
kancelárie v oblasti IT práva a práva duševného 
vlastníctva v našej advokátskej kancelárii zodpo-
vedá partner – JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., 
ktorý sa dlhodobo venuje aj publikačnej činnosti 
v tejto oblasti práva. V roku 2014 sa ako spoluautor 
podieľal na niekoľkých odborných článkoch, aktív-
ne vystupoval na odborných konferenciách a v aka-
demickej oblasti pôsobil ako oponent dizertačných 
prác z oblasti IT práva a obchodného práva.

Developerské projekty 
a nehnuteľnosti

Počas celej existencie našej advokátskej kancelá-
rie poskytujeme komplexný právny servis pre 
developerské spoločnosti, najmä pri výstavbe 
administratívnych centier, bytových komplexov 
a nových vilových štvrtí. Tento servis zahŕňa naj-
mä uskutočňovanie právneho auditu, asistenciu 
pri výkupoch pozemkov a vysporiadavaní vlast-
níckych vzťahov, právne poradenstvo v územ-
nom a stavebnom konaní. V rámci tejto oblasti 
máme bohaté skúsenosti s vypracovávaním, kúp-
nych zmlúv, zmlúv o dielo, s uplatňovaním vád zo 
zmlúv o dielo, nájomných zmlúv atď.. 

V súvislosti s developerskými projektami sme po-
skytovali komplexné právne poradenstvo zahra-
ničnému investorovi, ktorý v Bratislave vybudoval 
4 administratívne centrá s celkovou prenajímanou 
plochou cca 70 000 m2.
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Taktiež sme poskytovali komplexné právne pora-
denstvo zahraničnému investorovi pri realizácii 
developerskeho projektu, ktorý bol vyhodnote-
ný týždenníkom TREND ako projekt roka z po-
hľadu výšky investície.

Slovenskému investorovi sme poskytovali kom-
plexný právny servis pri predaji, správe a prenájme 
45 administratívnych a rekreačných budov nachá-
dzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, 
ktoré nadobudol slovenský investor od významnej 
slovenskej telekomunikačnej spoločnosti.

Sporová agenda
Naša advokátska kancelária má rozsiahle skúse-
nosti so zastupovaním svojich klientov pred 
súdmi za účelom ochrany ich práv a záujmov ako 
aj v exekučnom, konkurznom, reštrukturali-
začnom konaní. Služby v tejto oblasti zahŕňajú 
právne analýzy obsahujúce návrhy na optimálne 
uspokojenie pohľadávok, osobné rokovania s dlž-
níkmi, uplatnenie zabezpečovacích nástrojov spo-
jených s pohľadávkami, právne poradenstvo pri 
postúpení pohľadávok a vypracovanie súvisiacej 
zmluvnej dokumentácie. 

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

Ďalej sme úspešne zastupovali slovenskú staveb-
nú spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou 
v zložitom súdnom spore s jednou z najväčších 
stavebných spoločností, kde hodnota sporu pre-
siahla 1 300 000 eur.

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

Súčasťou našej činnosti v rámci sporovej agendy 
bolo aj je poskytovanie právneho poradenstva 

v súvislosti s tendrami na odkúpenie pohľa-
dávok v objemoch niekoľko sto miliónov eur 
– v týchto prípadoch bolo predmetom právneho 
poradenstva ohodnocovanie bonity a vymoži-
teľnosti pohľadávok.

Obchodné právo, právo 
obchodných spoločností, fúzie 
a akvizície
Naša advokátska kancelária má v tejto oblasti mi-
moriadne bohaté skúsenosti, a to jednak v súvislos-
ti so založením a registráciou obchodných spo-
ločností, zmenami v obchodných spoločnostiach, 
vypracovaním právnych stanovísk k otázkam ob-
chodných spoločností, vypracovávanie obchod-
ných zmlúv, zastupovanie v obchodných a ma-
jetkových sporoch, výkon funkcie likvidátora. 

V rámci oblasti fúzií a akvizícií vykonáváme práv-
ny audit a následne poskytujeme právne poraden-
stvo pri výbere vhodnej právnej formy transakcie 
a pripravujeme kompletnú zmluvnú dokumentáciu 
pre transakciu. Poskytovali sme právne poraden-
stvo vrátane prípravy dokumentácie pri cezhra-
ničnom zlúčení (i) slovenskej a českej spoločnosti 
a (ii) slovenskej a poľskej spoločnosti. Rovnako 
máme skúsenosti s prípravou akcionárskych do-
hôd, dohôd spoločníkov a osobitných úprav spolo-
čenských zmlúv v súvislosti so vstupom investora 
do spoločnosti, poskytovaním komplexného due 
diligence a prípravou zmluvnej dokumentácie pre 
vstup investora do spoločnosti.  �	
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CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

A dvokátska kancelária CLS Čavojský & Partners 
pôsobí na trhu právneho poradenstva od roku 

2006 a v súčasne dobe jej tím tvorí štrnásť práv-
nikov, piati právni asistenti a traja zamestnanci 
managementu.

Naše ciele a vízie priamo vychádzajú z potrieb 
našich klientov, a preto je pre nás najdôležitejší 
individuálny prístup a vzájomná dôvera. To naj-
významnejšie čo klientom poskytujeme je profe-
sionalita a výnimočná kvalita poskytovaného po-
radenstva, efektivita a komplexnosť poskytovania 
služieb. 

Mackrell International
Od apríla 2014 sa naša advokátska kancelária stala 
oficiálne jediným a výhradným zástupcom prestíž-
nej medzinárodnej siete právnických kancelárii 
Mackrell International (mackrell.net/) pre Slo-
venskú republiku. Mackrell International združuje 
viac ako 4500 právnikov v 60 krajinách sveta a je 
každoročne zaraďovaný renomovanou ratingovou 
spoločnosťou Chambers & Partners medzi vedúce 
siete advokátskych kancelárií (v časti Leading Law 
Firm Networks).

Toto úzke spojenie s ďalšími kanceláriami po 
celom svete nám, aj vám, našim klientom ponú-
ka možnosť spolupráce aj v tých najzložitejších 
právnych zadaniach s medzinárodným prvkom 
a taktiež pomoc pri akýchkoľvek cezhraničných 
operáciách. Vďaka nemu sa rýchlo a dokonale 
zorientujeme aj v právnych poriadkoch iných, me-

nej známych, jurisdikcii pripadne vieme priamo 
sprostredkovať služby právnikov v krajinách, kde 
majú naši klienti obchodných partnerov, pohľa-
dávky, ako aj akékoľvek iné záujmy a aktivity.

Rankingy 
Sme veľmi hrdí na prestížne ocenenie našej kan-
celárie významnou rankingovou agentúrou Legal 
500, naša advokátska kancelária bola zaradená 
medzi vedúce advokátske kancelárie v rámci Slo-
venskej republiky v oblasti Commercial, Corporate 
and M&A.

Ďalšia spoločnosť, ktorá vytvára rebríčky advokát-
skych kancelárií na vysoko profesionálnej úrovni 
a ktorej hodnotenie si preto nesmierne vážime je 
Chambers & Partners, kde sa nám opakovane 
darí dosahovať ocenenia tak v časti Chambers Eu-
rope ako aj Chambers Global.

Ďalšími významnými oceneniami sú tie udelené 
mesačníkom Acquisition International, ktorý 
sa špecializuje na novinky zo sveta korporátnych 
financií, a to ocenenie ako najlepšia advokátska 
kancelária v Slovenskej republike v oblasti zmluv-
ného práva a tiež práva nehnuteľností. 

Ďalej sme tiež členmi Stredoeurópskej asociácie 
správy a riadenia spoločností (CECGA), Slovenskej 
spoločnosti pre medzinárodné právo, Americkej 
obchodnej komory v SR a INSOL Europe (asociá-
cia pre konkurzných a reštrukturalizačných špe-
cialistov v Európe).
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Keďže je v súčasnosti veľmi živá aj oblasť insol-
venčného práva, partneri našej kancelárie sú tak-
tiež správcovia konkurznej podstaty zapísaní 
do zoznamu správcov vedeným Ministerstvom 
spravodlivosti. 

Naše služby:
�	Právo obchodných spoločností
�	Právo hospodárskej súťaže a štátna pomoc
�	Obchodné a majetkové právo
�	Pracovné právo
�	Konkurzy a reštrukturalizácie
�	Bankové a poisťovacie právo
�	Právo duševného vlastníctva  �
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ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

Náš profil a postavenie na trhu 
právnych služieb:

Čechová & Partners sa radí medzi popredné 
a najstaršie advokátske kancelárie na Slovensku. 
V roku 2015 oslávi 25. výročie svojho založenia. 
Počas celej doby svojej existencie si zachovala sta-
tus nezávislej národnej advokátskej kancelárie.

Právne služby poskytuje predovšetkým zahranič-
nej korporátnej klientele. Vybudovala si uznávané 
a stabilné miesto na trhu právnych služieb v ob-
lasti slovenského práva obchodných spoločnos-
tí a všetkých ostatných oblastí obchodného, fi-
nančného, správneho, občianskeho a pracovného 
práva. Jej doménou je poskytovanie právnej po-
moci pri komplexných obchodných a finančných 
transakciách, fúziách a akvizíciách, financovaní 
projektov a podnikov, reorganizáciách, v oblasti 
ochrany hospodárskej súťaže, či práva regulova-
ných odvetví.

Čechová & Partners ponúka svojím klientom jas-
né, na mieru šité riešenia ich právnych záležitostí, 
ktoré predstavujú kombináciu lokálnych znalostí 
práva, dlhoročných praktických skúseností, dôver-
ného poznania domáceho podnikateľského pro-
stredia, integrity a v neposlednom rade služieb na 
úrovni kvalitatívnych štandardov medzinárodných 
právnych kancelárií. 

Pri zachovaní postavenia nezávislej advokátskej 
kancelárie, Čechová & Partners a jej klienti be-
nefitujú z dlhoročných dobrých vzťahov s inými 

advokátskymi kanceláriami a konkrétnymi reno-
movanými právnikmi po celom svete. Na rozdiel 
od modelu medzinárodnej kancelárie, v rámci zvo-
leného podnikateľského modelu nezávislé pôsobe-
nie umožňuje klientom využiť potenciál osobných 
kontaktov a konkrétnych pracovných skúsenosti 
s právnikmi a kanceláriami, pričom je možné vždy 
zvoliť vedúcu kanceláriu v danom obore a regió-
ne, s ktorou má Čechová & Partners priamu skúse-
nosť. Takéto geografické a špecializačné pokrytie 
je možné zabezpečiť len v rámci spolupráce nezá-
vislých kancelárií. 

Naše hodnoty a princípy, 
spoločenská zodpovednosť  
a pro bono činnosť
Advokáti Čechová & Partners kladú dôraz na 
prísne dodržiavanie etických princípov výkonu 
advokátskeho povolania, uplatňovanie protiko-
rupčných zásad a vysoko profesionálny prístup pri 
budovaní vzťahov s klientmi, kolegami, obchodný-
mi partnermi a všetkými verejnými inštitúciami.

Advokátska kancelária sa usiluje budovať so svoji-
mi klientmi dlhoročné vzťahy založené na dôvere, 
individuálnom prístupe a otvorenej komunikácii. 
Kvalita, spoľahlivosť, flexibilita a rýchlosť posky-
tovaných služieb sú na prvom mieste.

Mimo rámca svojej advokátskej činnosti sa všetci 
členovia Čechová & Partners aktívne zapájajú do 
verejného života na Slovensku predovšetkým pro-
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stredníctvom legislatívnych, publikačných, vzdelá-
vacích a dobročinných aktivít. Čechová & Partners 
je hrdá na svoju dlhoročnú tradíciu poskytovania 
bezplatnej pro bono právnej pomoci, ale aj ďal-
šiu úzku spoluprácu s organizáciami pôsobiacimi 
v treťom sektore, čo považuje za samozrejmý pre-
jav profesionálnej a etickej zodpovednosti už od 
vzniku kancelárie. Advokáti Čechová & Partners 
sú presvedčení o tom, že z ich postavenia prísluš-
níkov právnej profesie vyplýva celospoločenská 
povinnosť, aby svojou aktivitou a úsilím napomá-
hali zabezpečeniu reálneho prístupu k právnej po-
moci nielen v súkromnom záujme osobám nachá-
dzajúcim sa v nepriaznivej ekonomickej situácii, 
ale aj vo verejnom záujme poskytovaním pro bono 
právnych služieb organizáciám, ktorých predme-
tom činnosti je poskytovanie verejnoprospešných 
služieb. 

Naši ľudia
Tím kancelárie pozostáva z vysoko-kvalifikova-
ných právnikov so širokým spektrom právnych 
špecializácií, rozšírený o manažérsky a podporný 
personál ako napr. interná prekladateľská služba. 
Viacerí z nich sú autormi významných odborných 
publikácií, napr. Katarína Čechová je autorkou 
viacerých článkov o právnej úprave insolvenčné-
ho konania a tiež právnych aspektoch podnikania 
v Slovenskej republike (World Bank), medziná-
rodnej publikácie o zodpovednosti štatutárnych 
orgánov (Directors‘ Liability) a tiež spoluautorkou 
publikácie o medzinárodnom rozhodcovskom ko-
naní v Európe (Biblioteca de Arbitraje Collection). 
Tomáš Maretta pravidelne publikuje na tému 
práva hospodárskej súťaže (Kluwer, European 
Competition Journal, ICLG). Tomáš Rybár je spo-
luautorom publikácií o pracovnom práve (Ameri-
can Bar Association) a ochrane osobných údajov 
(Aspen Publishers/Wolters Kluwer, IBA). Michaela 
Jurková je autorkou článkov týkajúcich sa európ-
skej spoločnosti, cezhraničného zlúčenia, verejnej 
ponuky cenných papierov a ponuky na prevzatie 
(Cambridge University Press). Simona Haláková je 
spoluautorkou viacerých článkov o práve elektro-
nických komunikácií a ochrane súkromia (Global 
Legal Group, Bloomberg BNA).

Advokáti-partneri z Čechová & Partners sú me-
dzinárodnými rankingovými inštitúciami opako-

vane vysoko hodnotení ako top odborníci vo svo-
jej právnej oblasti, pričom viacerí z nich sa tešia 
nielen uznaniu doma i v zahraničí, ale zastávajú 
i významné funkcie v stavovských a profesijných 
organizáciách, 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 ak-
vizícii; IFLR 1000 ju označuje za jednu z najaktív-
nejších a najodporúčanejších právnych poradkýň 
pre oblasť fúzií a akvizícií rovnako aj pre sektor 
bankovníctva a financií. K. Čechová pôsobí vo via-
cerých funkciách v International Bar Association 
(IBA), bola spolupredsedkyňou Európskeho fóra 
IBA a od roku 1996 je stálym zástupcom Sloven-
skej advokátskej komory v Rade IBA. Pôsobí tiež 
ako reštrukturalizačný a konkurzný správca; od 
roku 1997 je rozhodkyňou pre medzinárodné spo-
ry Rozhodcovského súdu SOPK. 

Tomáš Rybár 
je špecialistom na pracovné právo, farmaceutický 
sektor, ochranu osobných údajov, pričom aktívne 
pôsobí aj pri obchodnoprávnej a zmluvnej agen-
de. Je dlhoročným členom AIJA – Medzinárodnej 
asociácie mladých právnikov, kde pôsobí ako člen 
výkonného výboru. Chambers Europe ho zaradil 
medzi vedúcich advokátov v oblasti pracovného 
práva, práva obchodných spoločností/M&A i prá-
va nehnuteľností. Legal 500 ho odporúča v oblasti 
práva obchodných spoločností/M&A. 

Tomáš Maretta
je uznávaným odborníkom v oblasti súťažného 
práva, čomu korešpondujú aj jeho hodnotenia 
v renomovaných ratingových publikáciách (Global 
Competition Review). Chambers Europe ho zaradil 
na prvé miesto spomedzi slovenských právnikov 
pre oblasť súťažného práva. 

Michaela Jurková
je odporúčaná ako popredný odborník v oblasti 
práva nehnuteľností (Legal 500) a v oblasti ban-
kovníctva a financií (IFLR1000).
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Simona Haláková 
patrí medzi odporúčaných odborníkov špecializu-
júcich sa na právo regulovaných odvetví, vrátane 
oblastí bankovníctva, poisťovníctva, telekomuni-
kácií a energetiky.

Členstvo v najuznávanejších 
svetových asociáciách

Od roku 2001 je Čechová & Partners výhradným 
členom Lex Mundi za Slovenskú republiku. Lex 
Mundi je najväčšou globálnou asociáciou nezá-
vislých právnych kancelárií. Členstvo v nej je 
ponúknuté len kanceláriám, ktoré preukázali naj-
vyšší štandard a kvalitu poskytovaných právnych 
služieb, pričom každý člen je pravidelne podro-
bovaný interným previerkam a kontrole kvality. 
Lex Mundi bola napr. v roku 2010 vyhodnotená 
britským časopisom The Lawyer ako najlepšia me-
dzinárodná sieť advokátskych kancelárií na svete.

Od roku 2003 je Čechová & Partners výhradným 
členom World Services Group za Slovenskú re-
publiku. World Services Group je celosvetovou 
sieťou spájajúcou firmy poskytujúcich poraden-
ské služby. Členstvo je ponúknuté vždy len jednej 
právnej kancelárii z príslušnej jurisdikcie, ktoré 
preukázala dodržiavanie najvyšších kvalitatívnych 
štandardov v rámci poskytovania poradenstva 
svojim klientom. Špecifikom siete je, že zahŕňa 
okrem právnych služieb aj iných nezávislých po-
skytovateľov poradenských služieb, napr. zo sfér 
investičného poradenstva, daní apod. Čo sa týka 
celkového počtu právnikov, ktorí pôsobia v člen-
ských kanceláriách, ide globálne o druhú najväč-
šiu sieť po Lex Mundi.

Naši klienti a príklady našej 
najvýznamnejšej práce 
v nedávnom období
Sme hrdí na všetkých našich klientov. Spomedzi 
tých, ktorým poskytujeme právne služby, sme 
radi, že pri súčasnom dodržaní našich zákonných 
povinností môžeme uviesť napr. Lenovo, Ama-
zon, CROWN, Macquarie Group, Nike, Nestlé, 
Scania, Schindler, Flughafen Wien, Merck Sharp 
Dohme, Electricité de France, Bayer, Skanska, 

BlackRock, Schur Flexibles, Karlovarské minerál-
ní vody, OMV, Travel Service, Arriva, Siemens, 
Reckitt Benckiser, Astrium (EADS), Amgen, 
NCH, Fresenius Kabi, Alpiq, IFCO Systems, Au-
datex, Ceragon, Interoute, Enics, Avago Tech-
nologies, Altimo, New Frontier Group, Wolters 
Kluwer, Export Development Canada. Vo väčšine 
z uvedených príkladov ide o komplexné právne 
poradenstvo alebo právnu pomoc v oblasti kor-
porátneho, pracovného a zmluvného práva ich 
dcérskym spoločnostiam a prevádzkam v Sloven-
skej republike alebo v konaniach pred Protimo-
nopolným úradom SR. 

Spomedzi najvýznamnejších M&A transakcií 
v roku 2014 pri súčasnom dodržaní našich zákon-
ných povinností vyberáme aspoň:

�	komplexná právna pomoc private equity fondu 
Macquarie Group Limited pri akvizícii popred-
ného národného poskytovateľa služieb pozem-
ného a satelitného televízneho a rozhlasového 
vysielania na celom území Slovenska - spoloč-
nosti Towercom, a.s., vrátane schválenia kon-
centrácie pred národným orgánom ochrany hos-
podárskej súťaž;

�	poradenstvo globálnej technologickej spoločnos-
ti aktívnej v oblasti vývoja a výroby systémov 
na automatizáciu, monitorovanie a kontrolu in-
žinierskych procesov pri predaji akcií lokálnej 
dcérskej spoločnosti strategickému investorovi;

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

�	kompletné právne poradenstvo významnej ame-
rickej softvérovej spoločnosti pri due diligen-
ce, štrukturovaní transakcie až po úplnú kúpu 
100% akcií poprednej slovenskej softvérovej 
spoločnosti;

�	komplexné právne poradenstvo japonskej kor-
porácii zameranej, okrem iného, na produkciu 
IT a komunikačných zariadení pri M&A tran-
sakcii, ktorá zahŕňala akvizíciu divízie RSS na 
Slovensku; poradenstvo sa zameriavalo najmä 
na vytvorenie lokálnej korporátnej štruktúry, 
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pracovné a korporátne záležitosti pri príprave 
uzávierky transakcie;

�	právna pomoc pri zlúčeniach miestnych dcér-
skych spoločností nadnárodných spoločností po 
ich nadobudnutí materskými spoločnosťami.

Ako nás hodnotia klienti
Podľa Legal 500 2014:
Podľa hodnotení Legal 500 sa Čechová & Partners 
v roku 2014 opäť umiestnila na 1. mieste v oblasti 
práva obchodných spoločností a obchodného prá-
va, vrátane M&A, ako jediná nezávislá slovenská 
kancelária, pričom za vedúcu osobnosť bola ozna-
čená JUDr. Katarína Čechová a za odporúčaného 
advokáta Mgr. Tomáš Rybár; bola tiež vysoko 
odporúčaná v oblasti bankovníctva, financií a ka-
pitálových trhov (JUDr. Katarína Čechová a Mgr. 
Ing. Michaela Jurková ako odporúčané advokátky) 
a v oblasti práva nehnuteľností (JUDr. Katarína 
Čechová ako vedúca osobnosť).

Podľa Chambers Europe 2014:
V hodnotení Chambers Europe pre rok 2014 sa Če-
chová & Partners umiestnila na 1. mieste v oblasti 
súťažného práva s Mgr. Tomášom Marettom ozna-
čeným za vedúcu osobnosť v tejto oblasti, a bola 
vysoko odporúčaná v oblasti práva obchodných 
spoločností/M&A, v ktorej bola za vedúcu osob-
nosť označená JUDr. Katarína Čechová, rovnako 
ako aj v oblastiach pracovného práva, reštruktura-
lizáciách a konkurzoch, práve nehnuteľností, prá-
ve duševného vlastníctva, bankovníctva a financií 
a takisto v oblasti sporovej agendy; JUDr. Katarína 
Čechová a Mgr. Tomáš Rybár boli uvedení ako vý-
znamní odborníci v príslušných oblastiach.

Podľa IFLR 1000 2014:
V roku 2014 v hodnotení IFLR 1000 bola odpo-
rúčaná v oboch skúmaných oblastiach: oblasti 
bankovníctva a financií aj M&A, pričom za ve-
dúce osobnosti boli označené JUDr. Katarína 
Čechová a Mgr. Ing. Michaela Jurková v oblasti 
bankovníctva a financií, a JUDr. Katarína Čecho-
vá v oblasti M&A.  �
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ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.

A dvokátska kancelária ČERNEJOVÁ & HRBEK, 
s.r.o. je nezávislá pôvodná slovenská advo-

kátska kancelária s vyše dvadsaťročnou tradíciou, 
skúseným tímom a reputáciou kvality. 

Kancelária vznikla začiatkom 90-tych rokov, jej 
súčasní senior partneri v nej spoločne pôsobia od 
roku 1997. Advokáti združení v kancelárii mali 
od začiatku výhodu skúseností, ktoré získali počas 
zahraničných stáží, a to predovšetkým v renomo-
vaných zahraničných právnych kanceláriách. Aj to 
bol určite jeden z faktorov, ktorý pomohol kance-
lárii presvedčiť významné zahraničné kancelárie 
a priamych zahraničných investorov, že dokážeme 
poskytovať právne služby v kvalite, ktorú očaká-
vajú. Kancelária, ktorú viaceré publikácie označili 
za obľúbenú lokálnu firmu zahraničných kancelá-
rií na Slovensku, spolupracovala s množstvom me-
dzinárodných právnych firiem, najmä anglických 
a amerických, ktoré nemali pobočky na Slovensku, 
s mnohými z nich spolupráca pokračuje aj v sú-
časnosti. Aj vďaka tejto spolupráci a tiež vďaka 
vlastnej rastúcej reputácii sa členovia kancelárie 
podieľali na medzinárodných transakciách a pro-
jektoch, vrátane veľkých projektov akvizícií na 
Slovensku. Advokáti kancelárie pracovali na rie-
šeniach, ktoré pomáhali aplikovať medzinárodne 
známe a uznávané právne konštrukcie a inštitúty, 
na Slovensku v tom čase mnohokrát ešte neznáme, 
a tým formovať legislatívne právne prostredie, ako 
aj aplikačnú právnu prax. Stali sa jednými z naj-
vyhľadávanejších slovenských právnych poradcov 
pre akvizície, bankové poradenstvo a finančný trh. 
Pri tejto praxi sa rozvinuli ďalšie oblasti práva, 

ako súťažné právo, právo duševného vlastníctva či 
oblasť realít, v ktorých kancelária vyniká. Kancelá-
ria tiež pracovala na strane záujemcov a nadobú-
dateľov pri viacerých privatizáciách, vrátane tých 
najväčších na slovenskom trhu (napríklad v sekto-
re telekomunikácií). Pomáhala a doteraz pomáha 
zahraničným investorom vstúpiť na slovenský trh 
a presadiť sa na ňom, či už akvizíciou slovenských 
podnikov od štátu alebo od predchádzajúcich 
vlastníkov (napríklad akvizície dvoch pivovarov 
celosvetovo druhou najväčšou pivovarníckou sku-
pinou, akvizície troch mliekarenských podnikov 
celoeurópskym mliekarenským výrobcom, akvizí-
cia cukrovaru britským holdingom, predaj spoloč-
nosti na výrobu a predaj destilátov zahraničnému 
investorovi) alebo vybudovaním úplne nových 
prevádzok a spoločností (napríklad vybudovanie 
výrobných hál americkým výrobcom súčastí auto-
mobilov, vybudovanie závodu európskym oceliar-
skym holdingom, výstavba štyroch hypermarketov 
celosvetovo druhou najväčšou sieťou hypermarke-
tov, vybudovanie slovenskej prevádzky európske-
ho prenajímateľa železničných vozňov s vypraco-
vaním zmluvnej základne na dlhodobý prenájom 
a dokumentácie na financovanie podnikania). 

Kancelária tiež stála pri niektorých z prvých veľ-
kých transakcií v oblasti bankovníctva a finančné-
ho trhu a pomáhala definovať v slovenskej právnej 
praxi dovtedy nové a nepoužívané inštitúty z tých-
to oblastí. 

Kancelárii sa už od počiatku fungovania podarilo 
získať dôveru slovenských podnikateľských sub-
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jektov, slovenských výrobcov a bánk, ktorým po-
skytuje poradenstvo aj v bežných veciach zmluv-
nej agendy, pracovného práva a riešenia sporov. 
V súčasnosti poskytujeme všeobecné poradenstvo 
v zmluvných, pracovnoprávnych a regulačných 
veciach pre klientov z oblasti projektovania a vý-
stavby stavieb (v tejto oblasti sme sa podieľali na 
príprave PPP projektov diaľnic), farmaceutického 
priemyslu a distribúcie a propagácie liekov, pi-
vovarníctva, výroby súčastí automobilov, výroby 
a distribúcie nákladných automobilov a osobných 
automobilov, mliekarenstva, správy nehnuteľnos-
tí, energetiky, veľkoobchodu a maloobchodu, ban-
kovníctva, poisťovníctva a poskytovania spotrebi-
teľských úverov a zdravotníctva.

Oblasť súťažného práva sa stala aj vďaka predchá-
dzajúcej vedeckovýskumnej činnosti JUDr. Aleny 
Černejovej jednou zo silných oblastí našej kance-
lárie. Prejavila sa tak v medzinárodnej publikačnej 
činnosti kancelárie, ale aj v praxi pri oznamovaní 
koncentrácií, a to aj v prípadoch získania kontro-
ly nepriamo na nadnárodnej (európskej, celosve-
tovej) úrovni. Po roku 2004, kedy sa veľká časť 
prípadov koncentrácií presunula na Európsku ko-
misiu, sa v rámci súťažného práva zvýšil pomer 
práce súvisiacej s konaniami vo veciach dohôd ob-
medzujúcich hospodársku súťaž a zneužívania do-
minantného postavenia. Dnes poskytujeme pora-
denstvo pri oznamovaní koncentrácií a komplexné 
poradenstvo v ostatných súťažných veciach, vrá-
tane uskutočňovania školení top-managementu 
a obchodných tímov za účelom predchádzania 
prípadnému porušeniu súťažných predpisov, ana-
lyzujeme a revidujeme zložité obchodné vzťahy, 
zmluvy a schémy v oblastiach poľnohospodárstva, 
potravinárstva, priemyselnej výroby, vzťahy me-
dzi výrobcami a veľkoobchodníkmi, veľkoobchod-
níkmi a maloobchodníkmi. V týchto veciach tiež 
úspešne zastupujeme klientov pred Protimonopol-
ným úradom Slovenskej republiky.

Právo nehnuteľností súviselo spočiatku najmä 
s akvizíciami, kedy sme sa podieľali na mnohých 
veľkých projektoch kúpy, výstavby a prestavby 
nehnuteľností pre podnikateľské účely. V súčas-
nosti sa tím JUDr. Petra Stavrovského zaoberá aj 
poradenstvom pre investorov a developerov rea-
lít, či už ide o nadobudnutia pozemkov, získanie 
práv na výstavbu budov a sietí, nájom a prenájom 

nehnuteľností a riadenie zmluvnej agendy pre 
vzťahy s nájomcami. V tejto oblasti sme posky-
tovali právne poradenstvo v množstve greenfield 
a brownfield projektov výstavby pre oblasť prie-
myselnej výroby, logistiky a služieb. Poskytovali 
sme napríklad poradenstvo pri prestavbe závodu 
na západnom Slovensku a výstavbe nového zá-
vodu na juhu Slovenska pre európsku oceliarsku 
skupinu, na greenfield projekte pre významného 
európskeho výrobcu zváracej a rezacej techniky. 
V ostatnom období sme poskytovali právne po-
radenstvo pre nemeckého investora pôsobiaceho 
v oblasti logistiky v automobilovom priemysle pri 
nadobúdaní nehnuteľnosti, výstavbe logistického 
centra a uzavieraní nájomnej zmluvy. Poskytuje-
me komplexnú právnu pomoc slovenskej spoloč-
nosti z európskej skupiny výrobcu a distribútora 
nákladných automobilov pri dlhodobom projekte 
výstavby vlastných servisno-administratívnych 
centier v rôznych oblastiach Slovenskej republiky, 
pričom doteraz bola realizovaná výstavba piatich 
takýchto centier. Poskytovali sme poradenstvo pre 
významný investičný realitný fond pri kúpe ob-
chodného a administratívneho centra v Bratislave 
a tiež poradenstvo jednej z najväčších developer-
ských spoločností, ktorá vlastní, spravuje a v sú-
časnosti rozširuje nákupné centrum v Bratislave, 
predovšetkým pri príprave zmluvnej agendy s ná-
jomcami nebytových priestorov v tomto centre. 
Na dennej báze poskytujeme poradenstvo našim 
klientom z oblasti priemyslu, obchodu či služieb 
pri uzatváraní nájomných zmlúv pre ich obchod-
né, výrobné, skladové alebo kancelárske priestory. 

Ďalšou odborne silnou stránkou našej kancelárie 
sa stalo právo duševného vlastníctva, najmä oblasť 
ochranných známok, používaných označení, ne-
kalej súťaže a iného porušovania práv duševného 
vlastníctva a práva informačných technológií. Ad-
vokáti našej kancelárie pripravovali prvé komplex-
né pravidlá riadenia doménového priestoru pre 
doménu .sk. Pre viacerých klientov sme vytvárali 
a vyhodnocovali zmluvy v oblasti marketingu, re-
klamy a prieskumu trhu. Jednou z takýchto firiem 
je aj celosvetovo pôsobiaca marketingová spo-
ločnosť. Dlhodobé poradenstvo v oblasti ochran-
ných známok poskytujeme napríklad spoločnos-
tiam z celosvetovej skupiny výrobcu mliečnych 
výrobkov, celosvetovej pivovarníckej skupiny. 
Zastupovali sme aj zahraničného klienta v špe-
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cifickej oblasti licencií na televízne formáty vo 
veci ochrany autorských práv a porušovania práv 
z poskytnutých licencií v Slovenskej republike. Na 
pravidelnej báze pripravujeme licenčné zmluvy 
a franšízingové zmluvy na predmety duševného 
vlastníctva. Poskytujeme klientom aj špecializo-
vané poradenstvo v oblasti ochrany osobných 
údajov, vrátane postupov a zmlúv pri medzinárod-
ných presunoch dát. 

V oblasti riešenia sporov, v ktorej tradične naša 
kancelária a tím JUDr. Milana Hrbeka získava vý-
borné hodnotenia, zastupujeme klientov v najrôz-
nejších zložitých sporoch. Poskytovali sme pora-
denstvo medzinárodnej advokátskej kancelárii pri 
zastupovaní Slovenskej republiky v medzinárod-
nej arbitráži pred ICSID. Zastupujeme telekomu-
nikačného operátora v množstve sporov, ktorých 
celková hodnota žalovanej sumy presahovala roč-
ný rozpočet Slovenskej republiky. Zastupovali sme 
slovenskú banku v rôznych sporoch, ktoré mali 
dopad na povinnosť štátnych orgánov odškodniť 
nového akcionára v rámci privatizačného procesu. 
Pravidelne zastupujeme veľkých aj malých podni-
kateľov pri mimosúdnom riešení sporov, súdnych 
zmieroch a v súdnych konaniach. Venujeme sa 
aj trestnoprávnym veciam, v tejto oblasti vzrastá 
podiel analýz a vyhodnocovania možnej trestnej 
činnosti manažérov (white collar crimes). Silné zá-
zemie v oblasti riešenia sporov nám pomáha upo-
zorňovať našich klientov 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 
spotrebiteľských zmlúv ako aj pri riešení sporov. 
Táto oblasť práva sa najmä v poslednej dobe do-
stáva výrazne do popredia záujmu súdov a právnej 
obce a prechádza dynamickým vývojom, najmä 
v prospech spotrebiteľa a logicky v neprospech 
poskytovateľov tovarov a služieb spotrebiteľom. 
To si vyžaduje často premyslenú právnu obranu. 
V sporoch naša kancelária zastupuje aj tú menej 
favorizovanú stranu – podnikateľov, a to v súd-
nych konaniach, kde ako protistrana a navrhova-
teľ vystupujú spotrebitelia a občianske združenia 
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. 

Vsádzame na skúsený tím odborníkov a náš tím 
partnerov považujeme za jeden z najskúsenejších 
tímov slovenských advokátov, ktorý je schopný 
spoločne zvládnuť aj tie najzložitejšie právne veci. 
Dnes pôsobí v kancelárii 11 právnikov, pričom 
všetci šiesti súčasní partneri pracujú spolu už viac 
ako 14 rokov. 

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

A napokon, prestíž a dobré meno kancelárie nás 
zaväzujú neustále držať a zvyšovať latku našej 
odbornosti a venovať sa každej práci pre klienta 
s rovnakou pozornosťou a kvalitou.  �

 
 
 
 
 

ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
Kýčerského 7

811 05 Bratislava
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e-mail: chplaw@chplaw.sk
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DEDÁK & Partners, s.r.o.

D EDÁK & Partners, s.r.o. poskytuje od roku 
1991 právne služby obchodným spoločnos-

tiam, zahraničným investorom, vládnym aj mi-
movládnym inštitúciám. V súčasnosti patrí medzi 
vedúce právne firmy na Slovensku a právne služby 
poskytuje vo všetkých oblastiach podnikania. Svo-
jim klientom poskytuje poradenstvo na najvyššej 
odbornej úrovni. Ako nezávislá slovenská právna 
firma pružne reaguje na potreby klientov, pri-
čom využíva aj medzinárodné skúsenosti. Vďaka 
vysokému počtu právnikov a dôkladnej znalosti 
slovenského právneho systému klientom posky-
tuje maximálnu pozornosť, vysokú profesionalitu 
a efektívny prístup aj pri riešení akútnych zále-
žitostí. S takmer dvadsiatimi vysoko kvalifikova-
nými právnikmi je naša advokátska kancelária 
schopná riešiť aj komplexné nadnárodné projekty, 
ako aj tie najkomplikovanejšie prípady a zároveň 
zachovávať citlivosť voči obchodným potrebám 
a záujmom klientov. 

Dôraz, ktorý kladieme na odbornosť členov nášho 
tímu, ako aj dlhoročné skúsenosti s vykonávaním 
právneho poradenstva nám pomáhajú napĺňať náš 
hlavný cieľ, ktorým je vysoká profesionalita a kva-
lita poskytovaných právnych služieb. Spolupracu-
jeme s významnými slovenskými a svetovými spo-
ločnosťami, pre ktoré hľadáme optimálne právne 
riešenia zohľadňujúce ich obchodné ciele.

Ako jedna z najväčších právnych firiem na Sloven-
sku poskytuje právne služby svojim klientom v na-
sledovných oblastiach práva:

�	Bankovníctvo, cenné papiere a financie 
�	Dane 
�	Duševné vlastníctvo & médiá
�	Energetika a infraštruktúra 
�	Farmaceutické a zdravotnícke právo 
�	Fúzie a akvizície 
�	Informačné technológie 
�	Konkurzy, platobná neschopnosť a reštrukturali-

zácia spoločností
�	Legislatíva 
�	Obchodné spoločnosti 
�	Obchodné a zmluvné právo 
�	Nehnuteľnosti, Stavebníctvo
�	Poisťovníctvo 
�	Pracovnoprávne vzťahy 
�	Právna regulácia automobilového priemyslu 
�	Právo vo verejnom záujme
�	Protimonopolné právo a hospodárska súťaž 
�	Public Private Partnership
�	Súdne spory a arbitrážne konania 
�	Športové právo
�	Verejné právo a verejné obstarávanie  

DEDÁK & Partners je dlhodobo zaraďovaná medzi 
vedúce právne kancelárie v Slovenskej republike. 
Renomované medzinárodné nezávislé ratingové 
organizácie Chambers and Partners, European Le-
gal 500, IFLR 1000 a iné , zaoberajúce sa nezá-
vislým hodnotením právnych firiem, odporúčajú 
spoločnosť DEDÁK & Partners ako vedúcu a vý-
znamnú slovenskú právnu firmu vo všetkých hod-
notených oblastiach práva. 
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“ Líder na  slovenskom  trhu. Značnú chválu  získava 
za silnú domácu pracovnú prax, asistuje rade klientov 
s rôznorodými problémami od dennodenných záleži-
tostí po súdne spory.   
Chambers & Partners, 2014 (Pracovné právo)

“ DEDÁK & Partners je popredné meno pre sporovú 
agendu na slovenskom trhu, s pôsobivým zoznamom 
klientov a silnou históriou. Tomáš Kamenec je podľa 
zdrojov „impozantný advokát“, zdroje ho tiež opisujú 
ako „geniálneho a význačného“.  
Chambers & Partners, 2014 (Sporová agenda)

“  Rozsiahle  skúsenosti  a  schopnosti  aj  v  najväčších 
mandátoch týkajúcich sa duševného vlastníctva robia 
z DEDÁK & Partners kľúčové meno v tejto oblasti.  
Chambers & Partners, 2014 (Duševné vlastníctvo)

“ Silné domáce meno, DEDÁK & Partners sú často ak-
tívni v kľúčových mandátoch v oblasti nehnuteľností. 
Významným menom na tomto poli je vo firme Eduard 
Winkler.   
Chambers & Partners, 2014 (Nehnuteľnosti)

“ Robustná domáca ponuka, plno-spektrálna podpora 
v korporátnom práve od založenia firmy až po jej zá-
nik. Vedúci partner Pavol Blahušiak je hlavným mag-
netom pre klientov.  
Chambers & Partners, 2014 (Korporátna agenda, fúzie 
a akvizície)

“  DEDÁK &  Partners  je  meno  veľmi  známe  najmä 
kvôli  svojím  aktivitám  vo  finančnej  a  korporátnej 
sfére.   
IFLR 1000, 2014

Spoločnosť DEDÁK & Partners tvorí tím špičko-
vých právnikov a kvalifikovaných spolupracov-
níkov. Portfólio DEDÁK & Partner tvorí okrem 
množstva právnych úspechov aj viacero význam-
ných obchodných transakcií, odborných publikácií 
v prestížnych periodikách, lektorskú činnosť, účasť 
na významných medzinárodných konferenciách 
a vystupovanie v rôznych špecializovaných tele-
víznych a rozhlasových reláciách. Elitní právnici 
kancelárie sa tiež podieľajú na príprave a pripo-
mienkovaní návrhov dôležitých zákonov.

Pavol Blahušiak 
je vedúcim partnerom so zameraním 
na fúzie a akvizície, privatizácie, 
obchodné a zmluvné právo. Počas 
svojej 22-ročnej kariéry nadobudol 
skúsenosti z mnohých medzinárod-

ných transakcií, vrátane pri projektov joint ventu-
re a privatizácií významných finančných inštitúcií 
na Slovensku.  

Boris Brhlovič 
je partnerom DEDÁK & Partners so 
zameraním na energetiku, fúzie a ak-
vizície, obchodné a zmluvné právo 
a právo obchodných spoločností. 
Boris nadobudol bohaté skúsenosti 

v rámci mnohých významných slovenských a za-
hraničných projektov, mimo iných aj pri vytvorení 
spoločných podnikov. Portfólio jeho klientov tvo-
ria významné medzinárodné spoločnosti, akými sú 
napríklad Eni, FIAT, Metsa Tissue, a iné. 
  

Jiří Budinský 
je partnerom DEDÁK & Partners. 
Jiří sa venuje najmä obchodnému, 
korporátnemu a finančnému právu, 
pracuje aj v oblasti nehnuteľností, 
autorského práva a odpadov a oba-

lov. V posledných dvoch oblastiach má bohaté 
skúsenosti so zastupovaním klientov v legislatív-
nom procese. Medzi jeho klientov patria okrem 
iných ASBIS, Eissmann Automotive Slovensko, IT 
asociácia Slovenska, Rieker, SCA, SEVIS, Shark 
Computers, slovenské spoločnosti S IMMO, SEWA 
a významný výrobca automobilov.   

Tomáš Kamenec 
je jedným z najrenomovanejších 
procesných právnikov na Slovensku, 
ktorý zastupuje klientov na všetkých 
stupňoch súdov, vrátane Súdneho 
dvora Európskej únie a Európskeho 

súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Tomáš je tak-
tiež uznávaný v oblasti médií, práva duševného 
vlastníctva, aktívne sa angažuje pri pripomien-
kovaní návrhov zmien zákonov, poskytuje pora-
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denstvo Asociácii nezávislých rozhlasových a te-
levíznych staníc, je členom rady Audiovizuálneho 
fondu.    

Eduard Winkler 
je partnerom DEDÁK & Partners 
a orientuje sa hlavne na fúzie a akvizí-
cie, projektové financovanie a nehnu-
teľnosti. Počas svojej 15-ročnej praxe 
viedol tím pri mnohých významných 

transakciách, nevynímajúc pilotný PPP projekt, kde 
bol členom medzinárodného poradenského tímu 
spolu s Borisom Brhlovičom. Eduard poskytuje po-
radenstvo popredným spoločnostiam na Slovensku 
a v zahraničí, v ostatnom čase pre významného 
klienta E.D.F. so sídlom vo Francúzsku.  �
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Deloitte Legal s.r.o.

D eloitte Legal s.r.o. je advokátska kancelária 
pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2010 

a je súčasťou siete advokátskych kancelárií pridru-
žených k spoločnosti Deloitte Legal. Deloitte Le-
gal je považovaná za najväčšiu sieť advokátskych 
kancelárií v svetovom meradle. Len v CE regió-
ne v Deloitte Legal pôsobí 150 advokátov, v 17 
krajinách. 

V Slovenskej republike má Deloitte Legal 12 spo-
lupracovníkov, t.j. advokátov a koncipientov pô-
sobiacich primárne v jej sídle v Bratislave, avšak 
s možnosťou využiť aj regionálne pobočky v Koši-
ciach a Žiline. 

Deloitte Legal je advokátskou kanceláriou posky-
tujúcou poradenstvo lokálnym aj zahraničným 
klientom vrátane veľkých obchodných spoločnos-
tí, malých a stredných podnikov a fyzických osôb. 

Deloitte Legal ako súčasť skupiny Deloitte úzko 
spolupracuje tiež s odborníkmi v oblasti daní, úč-
tovníctva, auditu, finančného a podnikového po-
radenstva, čo jej umožňuje poskytovať klientom 
komplexné služby a využiť synergie spolupráce 
s týmito špecialistami a zabezpečiť tým komfort 
a pridanú hodnotu svojim klientom. Deloitte Legal 
je rovnako súčasťou siete Deloitte Legal advokát-
skych kancelárií pridružených k spoločnosti De-
loitte po celom svete a plne profituje z možnosti 
zdieľať medzinárodné skúsenosti a znalosti. Kan-
celária má rozsiahle skúsenosti v oblasti spoluprá-
ce a koordinácie projektov v rámci siete, predo-
všetkým v regióne strednej a východnej Európy. 

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

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

Okrem už tradičných právnych oblastí ako sú 
obchodno-právne poradenstvo, fúzie a akvizície, 
či korporátne reštrukturalizácie, Deloitte Legal 
dáva veľký dôraz na inovatívne a špecifické práv-
ne oblasti, ako sú práve ochrana osobných úda-
jov, farmaceutické právo, poradenstvo privátnym 
individuálnym klientom v oblasti plánovania ich 
nástupníctva v podnikoch, či corporate gover-
nance a zodpovednosť manažmentu. Unikátnym 
spojením synergií medzi daňovým a právnym po-
radenstvom je aj zatupovanie klientov spoločností 
Deloitte v sporoch týkajúcich sa daňových otázok 
a to pred orgánmi finančnej správy ako aj súdnymi 
orgánmi v Slovenskej republike. 

Fúzie a akvizície
Akvizičný tím advokátskej kancelárie Deloitte Le-
gal tvoria experti, ktorí majú dlhodobé skúsenosti 
s významnými a zložitými akvizíciami. Klientom 
poskytujeme podporu a poradenstvo už od počia-
točného štádia transakcie, teda od návrhu základ-
ného konceptu akvizície, strategického plánovania, 
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cez právny audit, až po rokovania a vypracovanie 
zmluvnej dokumentácie a postakvizičné kroky. 
Spolupráca s expertmi z rôznych oddelení Deloit-
te umožňuje spoločnosti Deloitte Legal poskytovať 
široké spektrum integrovaných služieb pokrývajú-
cich všetky aspekty transakcie, a to nie len v Slo-
venskej republike.

Korporátne reštrukturalizácie
Náš korporátny tím pracoval pre klientov v mno-
hých reštrukturalizáciách a fúziách spoločností 
vrátane nadnárodných spoločností. Deloitte Legal 
garantuje minimálne finančné a časové náklady, 
štandardizované požiadavky na predloženie doku-
mentov a efektívny proces analýzy vo fáze práv-
neho auditu a prípravy zmluvnej dokumentácie. 
Toto všetko znižuje čas, ktorý manažment klienta 
strávi na súvisiacich krokoch.

Corporate governance 
a zodpovednosť manažmentu

V poslednej dobe sa zintenzívnil tlak na dodr-
žiavanie pravidiel správy a riadenia spoločností 
upravujúcich nielen fungovanie a kompetencie 
orgánov spoločností, ale aj vzťah k veriteľom, ak-
cionárom, audítorom a celý rad iných záležitostí. 
Deloitte Legal poskytuje služby při nastavovaní 
efektívneho systému pravidiel správy a riadenia 
spoločností a informačných povinností v súlade 
s najnovšími európskymi trendmi. Našim klientom 
pomáhame zvyšovať transparentnosť a dôveru zo 
strany klientov, akcionárov, verejnosti a štátu pro-
stredníctvom dodržiavania najvyšších štandardov 
a plnenia všetkých povinností voči príslušným 
úradom.

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

Pracovné právo
Tím Deloitte Legal ponúka široké portfólio služieb 
v oblasti pracovného práva. Služby zahŕňajú naj-

mä právne previerky, asistenciu pri nábore alebo 
vysielaní zamestnancov, prípravu a úpravu všet-
kých typov pracovných zmlúv a vnútorných pred-
pisov spoločnosti, poradenstvo v oblasti odme-
ňovania zamestnancov a poskytovania benefitov. 
K ponúkaným službám ďalej patrí asistencia pri 
reštrukturalizácií a organizačných zmenách v spo-
ločnostiach a riešenie súvisiacich dopadov na jej 
zamestnancov, poradenstvo pri presune zamest-
nancov na iného zamestnávateľa a pri ukončení 
pracovného pomeru (vrátane hromadného prepúš-
ťania), rokovanie s odbormi (vrátane kolektívneho 
vyjednávania) a zastupovanie v súdnych sporoch. 
Experti tímu pre pracovné právo pravidelne vy-
stupujú na odborných konferenciách a publikujú 
v médiách.

Ochrana osobných údajov
Advokátska kancelária Deloitte Legal sa považu-
je za lídra na slovenskom trhu v oblasti ochrany 
osobných údajov, a to predovšetkým na rozsiah-
lu skúsenosť v tejto oblasti a jedinečné know-
how z komplexných projektov realizovaných 
pre lokálnych ako aj medzinárodných klientov. 
Naše právne služby zahŕňajú najmä overenie 
súladu spracovania osobných údajov s prísluš-
nými právnymi predpismi, právne a regulatórne 
poradenstvo v oblasti medzinárodného prenosu 
osobných údajov a ich zabezpečenia, prípravu 
všetkých dokumentov potrebných na spracova-
nie a uchovanie osobných údajov zamestnancov, 
zákazníkov, resp. dodávateľov, a zastupovanie 
spoločností pred Úradom na ochranu osobných 
údajov.

Farmaceutické právo
Máme rozsiahle skúsenosti s komplexným práv-
nym poradenstvom pre celú radu zahraničných 
i tuzemských klientov vo farmaceutickom prie-
mysle. Naše služby zahŕňajú všetko od analýzy 
postavenia spoločnosti na trhu, posúdenie organi-
začnej štruktúry, prípravu organizačnej obchodnej 
reštrukturalizácie, poradenstvo v oblasti cenovej 
regulácie vrátane nadväzujúcich zmluvných vzťa-
hov a asistenciu v správnom konaní až po pora-
denstvo týkajúce sa regulácie reklamy, klinických 
hodnotení a získanie potrebných distribučných 
výrobných oprávnení.
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Správne konanie a spory 
v daňových veciach
Deloitte Legal rovnako benefituje z unikátnym 
spojenia synergií medzi daňovým a právnym po-
radenstvom pri zatupovaní klientov spoločností 
Deloitte v sporoch týkajúcich sa daňových otázok 
a to pred orgánmi finančnej správy ako aj súdnymi 
orgánmi v Slovenskej republike. 

Naša prax v oblasti správneho konania zahŕňa jed-
nanie s verejnoprávnymi orgánmi a zabezpečenie 
súladu so zákonnými požiadavkami pre bezprob-
lémové podnikanie klientov predovšetkým v daňo-
vej oblasti.  �
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Dentons Europe CS LLP, 
organizačná zložka

D entons je globálna právnická firma, ktorá po-
skytuje konkurenčné výhody na čoraz zložitej-

šom a prepojenom globálnom trhu. Vznikla v mar-
ci 2013 spojením medzinárodnej advokátskej 
kancelárie Salans LLP, kanadskej advokátskej kan-
celárie Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) a me-
dzinárodnej advokátskej kancelárie SNR Denton. 
Firma Dentons je postavená na pevných základoch 
týchto troch prestížnych medzinárodných kancelá-
rií. Každá z nich si vybudovala vynikajúcu povesť 
a širokú klientelu tým, že reagovala na miestne, 
regionálne a národné potreby širokého spektra 
klientov - fyzických osôb, podnikateľov, menších 
podnikov a start-up firiem, samosprávnych a štát-
nych orgánov, stredne veľkých a veľkých súkrom-
ných a verejných korporácií, vrátane medzinárod-
ných a globálnych bánk a iných spoločností. Po 
uskutočnení historickej kombinácie s renomova-
nou čínskou právnou firmou , ktorá bola ohlá-
sená v januári 2015, sa staneme najväčšou práv-
nickou firmou na svete podľa počtu právnikov. 
Zo všetkých medzinárodných advokátskych kan-
celárií pôsobiacich v regióne strednej a východnej 
Európy má Dentons už dnes jednu z najväčších 
globálnych sietí. Naši klienti majú k dispozícii skú-
senosti a znalosti viac ako 6,500 právnikov právni-
kov a ďalších odborníkov v 120 kanceláriách v 52 
krajinách sveta (Afriky, Ázie a Tichomoria vrátane 
Číny, v Kanade, Strednej Ázii, Európe, na Stred-
nom východe, v Spoločenstve nezávislých štátov, 
vo Veľkej Británii a USA) ktorí ponúkajú kreatív-
ne, dynamické, obchodné a právne riešenia.

Bratislavská kancelária Dentons
Naša kancelária v Bratislave s takmer dvadsať-
ročnými skúsenosťami na trhu a silným tímom 
poskytuje vysoko kvalitné a cenovo efektívne služ-
by, a to tak v najnáročnejších cezhraničných tran-
sakciách, ako aj v menších a bežných domácich 
záležitostiach. Máme rozsiahlu prax v oblasti ne-
hnuteľností (vo všetkých aspektoch od výstavby, 
akvizícií, predaja až po riešenie súdnych sporov 
a rozhodcovských konaní), bankovníctva a finan-
covania (vrátane kapitálových trhov a cenných 
papierov), občianskeho, pracovného, obchodného 
a korporačného práva (fúzie a akvizície, reštruk-
turalizácie podnikov, corporate governance, ob-
chodné zmluvy, právo obchodných spoločností) 
a riešenia sporov (ochrana práv klientov v správ-
nych konaniach, súdnych a rozhodcovských kona-
niach a v mimosúdnych urovnaniach sporov).

Reprezentatívne transakcie  
za rok 2014

�	Sberbank: Poradenstvo veriteľom, aranžérom 
a agentovi syndikovaných úverov vo výške 
870 000 000 eur pre Slovenské elektrárne, slo-
venskú energetickú spoločnosť patriacu do sku-
piny ENEL. Jeden z úverov bol poistený EXIAR 
(Export Insurance Agency of Russia, exportnou 
poisťovacou agentúrou Ruskej federácie) a tak-
tiež poskytovanie poradenstva ohľadom poiste-
nia úveru.



68   | EPRAVO.SK | www.epravo.sk

�	Tatra banka, UniCredit: Financovanie develo-
pmentu veľkého retailového a zábavného centra 
prepojeného s novo zrekonštruovaným futbalo-
vým štadiónom Antona Malatinského v Trnave. 
Ide o prvý projekt tohto druhu na Slovensku.

�	Skupina Dr. Max: Právne poradenstvo pri fi-
nancovaní skupiny Dr. Max na Slovensku, v Čes-
kej republike a v Poľsku regionálnym syndiká-
tom bánk.

�	Tatra banka, UniCredit: Právne poradenstvo 
pri refinancovaní a dividendovom rekapitalizač-
nom úvere pre spoločnosť SkyToll, a.s., prevádz-
kovateľa systému elektronického mýta za uží-
vanie diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej 
republike formou PPP projektu.

�	Deutsche Pfandbriefbank, UniCredit Bank 
Austria AG: Právne poradenstvo pri refinanco-
vaní portfólia PointPark Properties (P3) v Čes-
kej republike, v Poľsku a na Slovensku.

�	Československá obchodná banka: Právne po-
radenstvo v súvislosti s financovaním výstav-
by nového ústredia ČSOB formou built-to-suit 
v rámci projektu Zuckermandel v Bratislave.

�	Tatra banka, Slovenská sporiteľňa: Právne 
poradenstvo pri refinancovaní obchodného cen-
tra Galéria Mlyny v Nitre.

�	Klub českých a slovenských bánk: Právne po-
radenstvo pri prevádzkovom financovaní veľkej 
energetickej spoločnosti formou revolvingového 
úveru.

�	NAY: Právne poradenstvo pri akvizícii 26 pre-
dajní spoločnosti Electro World na Slovensku 
a v Českej republike formou tzv. share deal od 
spoločnosti Dixons Retail vrátane aspektov sú-
ťažného práva v Slovenskej a Českej republike.

�	Heitman International: Právne poradenstvo 
pri predaji portfólia logistických parkov v ČR, 
Poľsku a na Slovensku spoločnosti ProLogis.

�	Tatra Asset Management, a.s.: Právne pora-
denstvo pri kúpe kancelárskych budov CBC III, 
IV a V v Bratislave.

�	GGE, a.s.: Právne poradenstvo emitentovi pri 
úvodnej verejnej ponuke akcií a ich kótovaní na 
varšavskej burze cenných papierov.

�	Významná stavebná spoločnosť: Zastupova-
nie stavebnej spoločnosti pôsobiacej na medzi-
národnom stavebnom trhu (realizujúcej projek-
ty stavebného inžinierstva, priemyselné stavby, 
vodohospodárske stavby) pri sporoch vyplýva-
júcich zo zmlúv o dielo proti Národnej diaľnič-

nej spoločnosti pred slovenským súdom a pred 
Komisiou na riešenie sporov vymenovanou pod-
ľa pravidiel FIDIC.

Čo o nás povedali
Chambers Global 2014: Peter Kubina je od roku 
2010 pravidelne zaradený do hodnotenia medzi-
národných hodnotiacich publikácií. V roku 2014 
bol zaradený v kategórii „Band 2“ v oblasti ban-
kovníctva a financovania na Slovensku a patrí me-
dzi popredných odborníkov tejto oblasti. O Petro-
vi sa trhoví komentátori vyjadrujú ako o „jednom 
z  najlepších  finančných  právnikov  na  Slovensku“ 
a taktiež chvália jeho vyjednávacie schopnosti 
a zmysel pre detail. Peter poskytuje poradenstvo 
vo všetkých druhoch bankových a finančných 
transakcií a je tiež súčasťou skupiny pre oblasť 
riešenia sporov. V oblasti bankovníctva a finan-
covania je Peter pravidelne každoročne odporú-
čaný renomovanými publikáciami ako Chambers, 
IFLR1000 a Legal500. 

Advokátka na pozícii Counsel Stanislava Valientová 
bola zaradená medzi popredných právnikov v Band 
4 pre oblasť bankovníctva a financovania na Sloven-
sku. „Zdroje  upozorňujú  na  vyjednávacie  schopnosti 
Stanislavy Valientovej. Stanislava sa zameriava na re-
alitné financovanie,  a medzi  jej  klientov  patria  banky 
a korporácie.“ - Chambers Europe 2014. 

EPRAVO.SK: Bratislavská kancelária Dentons bola 
vyhlásená za „Právnickú firmu roka 2014“ pre ob-
lasť developerských projektov a nehnuteľností na 
Slovensku, v súťaži, ktorú spoločne organizuje in-
ternetová stránka právnych noviniek EPRAVO.SK 
a prestížny slovenský týždenník TREND. Zároveň 
sme boli hodnotení ako „veľmi odporúčaná kancelá-
ria“ pre oblasť bankovníctva a financovania a „od-
porúčaná kancelária“ pre oblasť sporovej agendy. 

CIJ Awards 2013 Slovakia: Bratislavská kancelária 
Dentons bola ocenená ako Najlepšia právnická 
firma v oblasti nehnuteľností na Slovensku. Toto 
ocenenie je udeľované prestížnym časopisom 
v oblasti realít a developmentu v strednej a vý-
chodnej Európe.  �
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Dvořák Hager & Partners, 
advokátska kancelária, s. r. o.

A dvokátska kancelária Dvořák Hager & Part-
ners vznikla spojením českej advokátskej kan-

celárie Dvořák & Spol. a slovenskej advokátskej 
kancelárie NH Hager Niederhuber.

Advokáti našej kancelárie majú za sebou mno-
ho rokov praxe v medzinárodných a popredných 
českých a slovenských právnických kanceláriách 
a rozsiahle skúsenosti obzvlášť v oblasti obchod-
ného práva a práva obchodných spoločností, vrá-
tane oblasti fúzií a akvizícií, práva životného pros-
tredia, energetiky a pracovného práva.

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

Právnici našej kancelárie tvoria vyvážený a efek-
tívny tím. Vďaka tomu môžeme poskytovať vyso-
ko kvalitné právne služby za primerané honoráro-
vé podmienky. Klientmi našej kancelárie sú jednak 
české a slovenské, ako aj v Českej a Slovenskej re-
publike pôsobiace nadnárodné spoločnosti.

Našu advokátsku kanceláriu budujeme na zákla-
doch, ktoré predstavujú nadobudnuté skúsenosti 
a výsledky našej doterajšej práce.

Právne služby poskytujeme okrem češtiny a slo-
venčiny taktiež v anglickom a nemeckom jazyku.

Partneri
Stanislav Dvořák  
Partner / Praha / Bratislava
Pred založením advokátskej kan-
celárie Dvořák Hager & Partners 
pracoval Stanislav Dvořák ako 
právnik v spoločnosti Arthur An-

dersen a neskôr ako advokát v advokátskej kan-
celárii Weinhold Legal, kde poskytoval právne 
poradenstvo mnohým významným českým a me-
dzinárodným spoločnostiam. Vo svojej praxi sa 
sústreďuje na obchodné právo, predovšetkým na 
M&A a právo kapitálového trhu, konkurzné právo 
a zastupovanie v súdnych konaniach. Stanislav 
Dvořák ďalej disponuje bohatými skúsenosťami 
pri zastupovaní klientov v správnom súdnictve, 
predovšetkým v daňových záležitostiach.

Stanislav Dvořák absolvoval Právnickú fakultu 
Karlovej Univerzity v Prahe, na ktorej pokračo-
val aj v postgraduálnom štúdiu (Ph.D.). Študoval 
taktiež na Thames Valley University v Londý-
ne a postgraduálne na Univerzite v Hamburgu 
(LL.M.).

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

Bernhard Hager  
Partner / Praha / Bratislava
Bernhard Hager je zakladajúcim 
partnerom advokátskej kance-
lárie Dvořák Hager & Partners 
(pôvodne NH Hager - Nieder-

huber Advokáti s.r.o.). Bernhard Hager je rakúsky 
advokát s oprávnením na výkon činnosti v Českej 
a Slovenskej republike. Vo svojej praxi sa Bern-
hard Hager sústreďuje predovšetkým na poskyto-
vanie právneho poradenstva nemecky hovoriacej 
klientele v oblasti obchodného práva, energetiky, 
infraštruktúrnych projektov a stavebného práva.

Bernhard Hager absolvoval Právnickú fakultu 
Viedenskej Univerzity v Rakúsku a predtým ako 
v roku 2000 začal vykonávať advokátsku činnosť, 
pôsobil ako univerzitný lektor v Kaynase/Litve. 
Bernhard Hager absolvoval v roku 2002 postgra-
duálny program na Londýnskej Univerzite vo Veľ-
kej Británii v oblasti práva hospodárskej súťaže 
a finančného práva (LL.M.). 

Popri advokátskej činnosti sa Bernhard Hager 
venuje aj publikačnej a prednáškovej činnosti. 
Je spoluautorom knižných monografií „Podpora 
obnoviteľných zdrojov“ (2010), „Poskytovanie 
služieb v Rakúsku“ (2011), rovnako aj obsiahle-
ho komentára k slovenskému právu o verejných 
zákazkách z roku 2013. Okrem nemčiny hovorí 
plynule po anglicky a slovensky.

Oblasti, na ktoré sa zameriavame
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ,  
FÚZIE A AKVIZÍCIE
�	Komplexná podpora v oblasti korporátneho 

práva
�	Due diligence
�	Štruktúrovanie akvizícií, transakčné poraden-

stvo (M&A)
�	Akcionárske zmluvy, joint ventures
�	Fúzie, rozdelenia, zmeny právnej formy a iné 

typy premien spoločností

FINANCOVANIE A KAPITÁLOVÝ TRH
�	Úverové a zaisťovacie zmluvy
�	Emisie dlhopisov
�	Fondy kolektívneho investovania
�	Zastupovanie v správnych konaniach v oblasti 

kapitálového trhu

OBCHODNÉ ZMLUVY, MEDZINÁRODNÝ OBCHOD 
A PREPRAVA
�	Zmluvy o nákupe a predaji
�	Distribučné a licenčné zmluvy
�	Financovanie obchodných transakcií
�	Právna podpora v medzinárodnom obchode
�	Zmluvy o preprave

NEHNUTEĽNOSTI A VÝSTAVBA
�	Transakcie s nehnuteľnosťami (akvizície 

a development)
�	Nájom nehnuteľností a komerčných priestorov
�	Financovanie nehnuteľností vrátane leasingo-

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

výstavby

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 spo-

roch vyvolaných insolvenciou
�	Uplatňovanie pohľadávok v konkurznom konaní
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PRACOVNÉ PRÁVO
�	Príprava pracovných a manažérskych zmlúv
�	Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
�	Zastupovanie pri kolektívnom vyjednávaní

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADY
�	Zastupovanie pri povoľovacích konaniach, EIA, 

IPPC
�	Poradenstvo v oblasti ochrany životného 

prostredia
�	Regulácia obalov
�	Odpadové hospodárstvo

ENERGETIKA
�	Poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie
�	Výstavba a financovanie energetických 

projektov
�	Transakcie v oblasti energetiky
�	Zastupovanie v správnych konaniach pred regu-

lačnými orgánmi  �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvořák Hager & Partners,  
advokátska kancelária, s. r. o.
Cintorínska ul. 3/a

811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 78 64 11

Fax: +421 2 32 78 64 41

e-mail: bratislava@dhplegal.com 

URL: www.dhplegal.com
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G. Lehnert, k.s.

G . Lehnert, k.s. je právnická kancelária, ktorá 
poskytuje komplexné právne služby pre tu-

zemských a zahraničných klientov, a to najmä 
vo veciach týkajúcich sa podnikateľskej činnos-
ti. Právnická kancelária vznikla začiatkom roka 
1990. Pod označením G. Lehnert pôsobí na trhu od 
roku 1993 a popri Bratislave má vlastnú pobočku 
v Liptovskom Mikuláši.

Vzhľadom na 25 ročné pôsobenie na trhu posky-
tovania právnych služieb ako aj rozsah, význam 
a náročnosť transakcií, pri ktorých právnická kan-
celária G. Lehnert, k.s. poskytovala právny servis 
svojím klientom, sa G. Lehnert radí medzi naj-
skúsenejších a najvýznamnejších poskytovateľov 
právnych služieb na Slovensku.

Výpočet významných transakcií za účasti právnic-
kej kancelárie G. Lehnert, k.s. možno začať už krát-
ko po jej vzniku, kedy G. Lehnert vypracoval pre 
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného 
majetku Slovenskej republiky vzorové stanovy 
akciovej spoločnosti, na ktorú sa transformova-
li príslušné národné a štátne podniky v súvislosti 
s ich privatizáciou ako aj poskytoval pre nadobú-
dateľov akcií komplexné právne poradenstvo pri 
úspešnej privatizácii spoločnosti ST. NICOLAUS, 
a.s. (najväčší producent liehovín na území Sloven-
skej republiky), spoločnosti Stredoslovenské žried-
la, a.s. (jeden z najväčších producentov balených 
minerálnych vôd na území Slovenskej republiky 
do ktorého portfólia patrí aj minerálna voda Budiš 
a Fatra) ako aj spoločnosti Slovenské liečebné kú-
pele Turčianske Teplice, a.s.

Pre Slovenskú konsolidačnú, a.s. spravovala po 
právnej stránke v rokoch 2001 až 2002 právnická 
kancelária G. Lehnert, k.s. pohľadávky súvisiace 
s reštrukturalizáciou bánk v celkovej hodnote cca 
100 mil. eur a následne poskytovala spoločnosti Slo-
venská konsolidačná, a.s. komplexný právny servis 
pri predaji pohľadávok súvisiacich s reštrukturalizá-
ciou bánk v celkovej hodnote cca 20 mil. eur. 

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

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

Právnická kancelária G. Lehnert, k.s. bola súčas-
ťou aj druhej významnej reštrukturalizácie po 
reštrukturalizácii bánk a bankového sektora, a to 
reštrukturalizácie zdravotníctva prostredníctvom 
spoločnosti VERITEĽ, a.s., ktorej poskytovala kom-
plexný právny servis pri realizácii oddlženia zdra-
votníctva vrátane prípravy legislatívnych návrhov 
umožňujúcich tento postup.

Ďalšou významnou kauzou v oblasti zdravotníc-
tva, v ktorej právnická kancelária G. Lehnert, k.s. 
poskytovala právny servis skupine poslancov Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky, bolo ich zastu-
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povanie pred Ústavným súdom Slovenskej republi-
ky vo veci preskúmania súladu ustanovení zákona 
o zákaze zisku zdravotných poisťovní s Ústavou 
Slovenskej republiky.

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

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

Nie menej významnou kauzou je zastupovanie 
spoločnosti VISTA TOWER, a.s. v súdnom spore 
s Hlavným mestom Slovenskej republiky Brati-
slavou o určenie neplatnosti výpovede z nájmu 
pozemku, pre rozpor s dobrými mravmi. Hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislava vypovedalo 
klientovi nájomnú zmluvu na úzky pás pozemku 
čím zmarilo investíciu za cca 17 mil. eur. Význam 
tohto sporu okrem vytvorenia právneho základu 
pre uplatňovanie si nároku na náhradu škody voči 
Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava 
spočíva aj v tom, že ide o posúdenie právnej otáz-
ky, ktorá môže mať význam vo vzťahu k akýmkoľ-
vek budúcim developerským projektom, a to, či 
samospráva môže svojim na prvý pohľad právne 
dovoleným konaním (výpoveď z nájmu pozemku 
bez uvedenia dôvodu je štandardným dojednaním 
v takýchto zmluvách), zmariť projekt, ku ktorému 
dávala viaceré kladné záväzné stanoviská.

Právnická kancelária G. Lehnert, k.s. úspešne 
zastupovala jedného z popredných výrobcov 

biopalív v stredoueurópskom regióne (spoločnosť 
MEROCO, a.s.) v medzinárodnej arbitráži s dodá-
vateľom závodu na výrobu bionafty, kde hodnota 
sporu predstavovala cca 3 mil. eur. 

Spoločnosť MEROCO, a.s. je spolu so spoločnosťou 
ENVIRAL, a.s., Poľnoservis, a.s., Enagro, a.s., ako 
aj ďalšími spoločnosťami so sídlom v Českej re-
publike, Maďarsku a Chorvátsku súčasťou Biopa-
livového holdingu, ktorý je popredným výrobcom 
biopalív v Európe (patrí mu 7 – 9 miesto v rebríč-
ku biopalivových spoločností) s ročným obratom 
cca 540 mil. eur. Všetkým spoločnostiam tvoria-
cim biopalivový holding so sídlom na Slovensku 
poskytuje už od ich vzniku právnická kancelária G. 
Lehnert, k.s. komplexný právny servis vo všetkých 
právnych oblastiach, s ktorými tieto spoločnosti 
pri výkone svojej podnikateľskej činnosti prichá-
dzajú do styku. Rovnaký právny servis poskytuje 
už od ich vzniku právnická kancelária G. Lehnert, 
k.s. aj klientom pôsobiacim na trhu z liehovinami 
(ST. NICOLAUS, a.s., ST. NICOLAUS – trade, a.s., 
Slovenské liehovary a likérky, a.s.) ako aj spoloč-
nostiam patriacim do Water holdingu (Slovenské 
pramene a žriedla, a.s., Gemerské žriedla, spol. 
s r.o. ZLATÁ STUDŇA, s.r.o.). 

Pokiaľ ide o významné developerské projekty 
právnická kancelária G. Lehnert, k.s. poskyto-
vala a stále poskytuje komplexný právny servis 
spoločnosti VILLA RUSTICA, s. r. o., ktorá je de-
veloperom projektu VILLA RUSTICA ako aj ďal-
ších nadväzujúcich projektov v lokalite Bratislava 
Dúbravka Brižite – Sever s celkovou hodnotou 
investície cca 23 400 000 eur. Zároveň právnická 
kancelária G. Lehnert, k.s. poskytovala a stále po-
skytuje právny servis spoločnosti VAV HOLD, a.s. 
v súvislosti s usporiadaním akcionárskych vzťahov 
v spoločnosti vlastniacej EUROPA SHOPING CEN-
TER ZVOLEN.

Väčší počet právnikov pracujúcich v právnickej 
kancelárii G. Lehnert, k.s. umožňuje ich špecializá-
ciu, čím právnická kancelária vytvára predpokla-
dy pre podrobné právne posúdenie každého prí-
padu. Právnici právnickej kancelárie v konkrétnej 
veci buď jednotlivo alebo v náročných prípadoch 
spoločne poskytujú komplexné služby klientom. 
V tejto súvislosti nám nedá nespomenúť, že dvaja 
z partnerov právnickej kancelárie, a to JUDr. Ján 
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Ondruš a JUDr. Ján Sabol boli v minulosti člen-
mi Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
a JUDr. Ján Ondruš je v súčasnosti členom pred-
sedníctva Rozhodcovského súdu Slovenskej advo-
kátskej komory.

G. Lehnert, k.s. je zároveň členom medzinárodnej 
organizácie MSI Global Alliance (MSI), ktorá spá-
ja vyše 250 nezávislých právnických a účtovníc-
kych spoločností vo viac ako 100 krajinách sveta. 
G. Lehnert, k.s. má tak možnosť spolupracovať so 
zahraničnými právnickými kanceláriami pôsobia-
cimi v rôznorodých jurisdikciách.

G. Lehnert, k.s. má vybudované vlastné informač-
né oddelenie, ktoré spravuje takmer všetky potreb-
né právne informácie (právne predpisy, rozhod-
nutia súdov, odborná literatúra), a to aj z Českej 
republiky.

Takto vybudovaný systém dáva predpoklady na 
precízne a efektívne poskytovanie právnej pomo-
ci. Zachovanie dôvernosti informácií, ktoré klient 
kancelárii poskytne, patrí pritom medzi základné 
princípy práce kancelárie.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Lehnert, k.s.
Rajská 7

811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 59 80 04 11

Fax: +421 2 59 80 04 00

e-mail: lehnert@lehnert.sk

URL: www.lehnert.sk
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Glatzová & Co., s. r. o.

A dvokátska kancelária Glatzová & Co. dlhodo-
bo poskytuje svojím klientom právne služby 

na Slovensku prostredníctvom skúsených sloven-
ských právnikov z bratislavskej pobočky založenej 
na jeseň roku 2008. 

Cieľom slovenskej pobočky advokátskej kancelá-
rie Glatzová & Co. je zabezpečiť svojím klientom 
poskytovanie komplexných právnych služieb na 
najvyššej úrovni v súlade so slovenským právom. 
Vďaka vynikajúcej spolupráci medzi bratislavskou 
pobočkou a pražskou centrálou je bratislavská po-
bočka schopná poskytnúť klientom komfort jednej 
advokátskej kancelárie pre Slovenskú a Českú re-
publiku a tým celkovú koordináciu poskytovania 
nadštandardných právnych služieb v obidvoch 
krajinách tak, aby bola zabezpečená maximálna 
spokojnosť klienta.

Slovenská pobočka advokátskej kancelárie Glatzo-
vá & Co. ponúka svojim klientom viac ako len práv-
ne služby. Hľadáme pre našich klientov efektívne 
riešenie problémov, kladieme dôraz na prevenciu, 
učíme klientov ako problémom predchádzať, po-
skytujeme im osobný prístup a najvyšší profesio-
nálny štandard, v rámci poskytovania právnych 
služieb sme pružní, chceme byť pre klienta partne-
rom, ktorý s ním spolupracuje na dlhodobej báze, 
nie len jeho dodávateľom.

Bratislavská pobočka je v oblasti marketingu 
a najmä know-how podporovaná pražským vede-
ním kancelárie s tým, že pri zložitých transakciách 
sa do slovenského tímu zapoja, podľa potreby, aj 

právnici z pražskej centrály ako aj ďalší odborníci 
a špecializovaní prekladatelia.

Slovenská pobočka advokátskej kancelárie Glatzo-
vá & Co. poskytuje svojim klientom právne služby 
v slovenskom, českom, anglickom a poľskom jazy-
ku. V prípade potreby právnych služieb v ďalších 
jazykoch, napr. nemeckom, francúzskom alebo 
ruskom, sa do poskytovania právnych služieb za-
pájajú naši odborníci z českej kancelárie.

Medzi stálych klientov advokátskej kancelárie 
Glatzová & Co. na Slovensku partia Mondi, Mazda, 
Comparex, Addinol, Dentsu, Evropsko-ruská ban-
ka, IAC Group (Slovakia), Vattenfall, Fuji, itelli-
gence Slovakia, SUBWAY, Volvo, Tchibo, Amade-
us, Internet Mall Slovakia, Loomis, atď. 

Počas niekoľkoročného poskytovania právnych 
služieb na slovenskom trhu sa slovenská pobočka 
advokátskej kancelárie Glatzová & Co. zaoberala 
rôznymi záležitosťami počínajúc od poskytovania 
právnych služieb v oblasti obchodného, správne-
ho, občianskeho a pracovného práva, cez právne 
otázky súvisiace s právom obchodných spoločnos-
tí, farmaceutickým právom, energetikou, bankov-
níctvom, hospodárskou súťažou a právom dušev-
ného vlastníctva/IT, až po vysoko sofistikované 
a zložité reštrukturalizácie, fúzie (vrátane cezhra-
ničných fúzií) a akvizície, financovanie projektov 
a podnikov a iné transakcie.  �
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Glatzová & Co., s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 25

811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 32 33 53 33

Fax: +421 2 32 33 53 30

e-mail: office.sk@glatzova.com

URL: www.glatzova.com
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Havel, Holásek & Partners s.r.o., 
advokátska kancelária

Základné informácie o kancelárii 
Havel, Holásek & Partners
Už viac ako 13 rokov svojej existencie sa Havel, 
Holásek & Partners stala najväčšou kanceláriou 
v ČR a SR a najrýchlejšie rastúcou advokátskou 
kanceláriou v regióne strednej a východnej Euró-
py, ktorá neustále posilňuje svoju pozíciu na trhu 
právnych služieb v Českej republike a Slovenskej 
republike. Od svojho založenia v roku 2001 Havel, 
Holásek & Partners dosahuje každoročne dvojci-
ferného rastu v tržbách. V roku 2014 zrástol obrat 
v oblasti právnych služieb o 20%. Celkový ročný 
obrat skupiny HH a CC dosiahol v oboch krajinách 
v roku 2014 cca 700 mil. Kč a rast tržieb bol za 
posledných 12 mesiacov takmer 30%. 

Slovenská kancelária advokátskej kancelárie Ha-
vel, Holásek & Partners je podľa časopisu Slovak 
Spectator druhá najväčšia advokátska kancelária 
na slovenskom trhu. V súčasnej dobe tvorí sloven-
ský právny tím 24 právnikov pôsobiacich v brati-
slavskej kancelárii, ktorí sú ďalej podporovaní 6 
partnermi a niekoľkými slovenskými právnikmi 
z pražskej centrály. V súčasnej dobe má advokát-
ska kancelária Havel, Holásek & Partners na Slo-
vensku viac než 100 stálych klientov. 

V oblasti poradenstva poskytovaného v rámci 
bratislavskej kancelárie si kladie advokátska 
kancelária Havel, Holásek & Partners za cieľ za-
bezpečiť svojim klientom prostredníctvom skúse-

ných slovenských právnikov komplexné právne 
poradenstvo podľa slovenského práva a súčasne 
im umožniť komfort jednej advokátskej kancelá-
rie pre Českú i Slovenskú republiku, poskytujúcu 
vysoký štandard poradenstva a celkovú koordi-
náciu poskytovaných právnych služieb v oboch 
krajinách k plnej spokojnosti klienta. Advokát-
ska kancelária Havel, Holásek & Partners v Bra-
tislave sa v spolupráci s príslušnými štátnymi 
organizáciami, orgánmi samosprávy a združe-
niami podnikateľov aktívne podieľa na podpore 
rozvoja investícií na Slovensku a je okrem iného 
členom Slovensko - Českej obchodnej komory, 
Holandskej obchodnej komory, Hispánsko-slo-
venskej obchodnej komory, Taliansko-slovenskej 
obchodnej komory a Slovensko-rakúskej obchod-
nej komory.

Česko-slovenský právny tím
Havel, Holásek & Partners so sídlom v Prahe 
a kanceláriami v Brne, Ostrave a Bratislave je 
s tímom viac ako 180 právnikov, niekoľkých de-
siatok študentov právnických fakúlt a viac ako 
500 spolupracovníkov, vrátane 130 zamestnan-
cov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash Col-
lectors, najväčšou česko-slovenskou právnickou 
firmou. Väčšina partnerov a seniorných právnikov 
kancelárie získala rozsiahle skúsenosti vo všetkých 
právnych oblastiach už pred príchodom do kan-
celárie v najlepších medzinárodných právnických 
firmách. 
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Medzinárodná spolupráca
Kancelária má najkomplexnejšiu medzinárodnú 
podporu dostupnú pre českú a slovenskú advo-
kátsku kanceláriu. Je súčasťou troch z najprestíž-
nejších medzinárodných právnických sietí: World 
Law Group, State Capital Group a First Law In-
ternational, ktoré združujú celkovo viac ako 200 
popredných svetových právnických firiem po ce-
lom svete. Naši klienti tak majú prístup k medzi-
národným aj lokálnym znalostiam a odbornosti 
prostredníctvom viac ako 25 tisíc právnikov v pri-
bližne 100 krajinách sveta.

Nadštandardné jazykové 
vybavenie

Všetci právnici poskytujú právne služby klientom 
v slovenskom a v anglickom jazyku; niektorí práv-
nici ďalej plynule hovoria aj ďalšími jazykmi a prí-
padne poskytujú právne služby v nemeckom, fran-
cúzskom, talianskom, španielskom, portugalskom, 
ruskom, poľskom, ukrajinskom a českom jazyku.

Naši klienti
Medzi klientov kancelárie patria, okrem veľkých 
medzinárodných spoločností, stredných firiem, in-
dividuálnych investorov a orgánov verejnej sprá-
vy, tiež cca 70 z 500 najväčších svetových spo-
ločností podľa publikácie Fortune 500, a viac ako 
40 spoločností zaradených do rebríčka najväčších 
českých firiem Czech Top 100. V súčasnej dobe má 
advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners 
v Českej republike 1000 stálych klientov a v Slo-
venskej republike cca 100 stálych klientov.

Prehľad vybraných 
najvýznamnejších transakcií, 
ktoré kancelária realizovala za 
posledných 12 mesiacov

Poradenstvo v súvislosti s reštrukturalizáciou 
a nasledujúce poskytovanie poradenstva 
spoločnosti J&T Finance group
Poskytovali sme komplexné právne poraden-
stvo spoločnosti J&T Finance Group, významnej 
slovenskej finančnej skupine, v súvislosti s jej 

reštrukturalizáciou vrátane poradenstva súvisiace-
ho s vkladom pohľadávok do ostatných kapitálo-
vých fondov a súvisiacich úkonov. 

Poradenstvo v súvislosti s plánovanou 
konverziou slovenskej správcovskej spoločnosti 
na zahraničnú 
Komplexné právne poradenstvo spočívajúce vo 
vypracovaní posudkov, analýz a prípravou reali-
začných dokumentov v súvislosti so zamýšľanou 
konverziou slovenskej správcovskej spoločnosti na 
zahraničnú správcovskú spoločnosť.

Komplexné právne poradenstvo v súvislosti zo 
založením spoločného podniku
Právne poradenstvo v súvislosti so založením spo-
ločného podniku v SR so spoločnosťou MSM na 
výrobu zbraní. 

Poradenstvo v súvislosti s nadobudnutím 
spoločnej kontroly spoločností, zastupovanie 
pred Protimonopolným úradom SR
Súťažno – právne poradenstvo v súvislosti s nado-
budnutím spoločnej kontroly spoločností Sloven-
ská pošta, a.s. a Poštová banka, a.s. v spoločnosti 
Poisťovňa poštovej banky, a.s., vrátane zastupova-
nia pred Protimonopolným úradom SR. Význam-
ný prípad týkajúci sa koncentrácie s dopadom 
na trh poistných služieb v segmentoch poistných 
produktov a distribúcie poistenia a kvalifikácie 
nadobudnutia spoločnej kontroly vo vzťahu k oso-
bitnej kategórii nadobudnutia spoločnej kontroly 
vytvorením spoločného podniku pred Protimono-
polným úradom SR. Protimonopolný úrad schválil 
koncentráciu v krátkom čase, keďže sa stotožnil sa 
so záverom, že posudzovaná koncentrácia značne 
nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä 
v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominant-
ného postavenia.

Právne poradenstvo obsahujúce realitné 
aspekty realizované v spolupráci so špičkovou 
medzinárodnou kanceláriou 
Právne poradenstvo s realitnými aspektmi v otáz-
kach slovenského práva súvisiaceho s pan-európ-
skou akvizíciou skupiny spoločnosti Cinema City. 
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Transakcia s významným zahraničným prvkom 
bola realizovaná v spolupráci so špičkovou medzi-
národnou kanceláriou Slaughter & May.

Komplexné právne poradenstvo
Komplexné právne poradenstvo agentovi pre za-
bezpečenie v súvislosti s dlhopisovým financova-
ním spoločnosti Tatry Mountain Resorts, najmä 
v súvislosti s negociáciou záložných zmlúv na vy-
brané nehnuteľnosti emitenta.

Komplexné právne poradenstvo v oblasti 
nehnuteľností 
Komplexné právne poradenstvo vrátane kompliko-
vaných otázok práva nehnuteľností pre významnú 
správcovskú spoločnosť zastupujúcu realitný fond 
v súvislosti s akvizíciou významného realitného 
projektu.

Komplexné právne poradenstvo  
pre potravinový reťazec
Komplexné právne poradenstvo pre nadnárod-
ný potravinový maloobchodný reťazec ohľadom 
ukončovania nájmov hypermarketov a supermar-
ketov na celom území Slovenskej republiky, ako 
aj iných právnych aspektov v súvislosti s právom 
nehnuteľností a stavebným právom.

Komplexné právne poradenstvo významnej nadná-
rodnej korporácii holandského pôvodu prevádzku-
júcej obchodné reťazce po celom svete pri predaji 
slovenskej dcérskej spoločnosti a exite zo sloven-
ského trhu.

Komplexné právne poradenstvo
Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s práv-
nou previerkou a následnou akvizíciou významné-
ho polyfunkčného objektu v Bratislave.

Poradenstvo pri štruktúrovaní transakcie 
Právne poradenstvo pri štruktúrovaní transakcie 
s dôrazom na spôsob akvizície poľnohospodárskej 
pôdy s ohľadom na kontinuitu čerpania dotácií.

Poradenstvo významnej nadnárodnej korporácií
Komplexné právne poradenstvo významnej nadná-
rodnej korporácii amerického pôvodu pri akvizícii 
slovenskej dcérskej spoločnosti inej americkej spo-
ločnosti pôsobiacej v oblasti automotive.

Poradenstvo najväčšiemu zahraničnému 
prevádzkovateľovi kín
Právne poradenstvo najväčšiemu britskému pre-
vádzkovateľovi kín, spoločnosti Cineworld Group, 
pri medzinárodnej akvizíci jej konkurenta, spoloč-
nosti Cinema City International, vďaka ktorej sa 
Cineworld stala najväčším prevádzkovateľom kín 
v strednej a východnej Evrópe a Izraeli druhým 
najväčším prevádzkovateľom siete kín v Európe.

Rozsiahle poradenstvo v oblasti komunikačných 
služieb
Poradenstvo poprednej medzinárodnej spoločnosti 
v oblasti komunikačných služieb - skupine Nexti-
raOne pri nepriamom predaji 100% obchodného 
podielu v dvoch slovenských dcérskych spoloč-
nostiach, zahŕňajúce pred transakčnú vlastnícku 
reštrukturalizáciu v rámci skupiny NextiraOne. 
Transakcia s významným zahraničným prvkom 
bola realizovaná v spolupráci so špičkovou medzi-
národnou kanceláriou Jones Day.

Právne poradenstvo veriteľom  
pri financovaní developérskeho projektu
Komplexné právne poradenstvo veriteľom pri fi-
nancovaní developérskeho projektu v centre Brati-
slavy prostredníctvom dvoch syndikovaných úve-
rov a rozsiahleho zabezpečenia.

Poradenstvo jednej z najväčších  
stavebných spoločností
Komplexné právne poradenstvo jednej z najväč-
ších stavebných spoločností pôsobiacej na českom 
a slovenskom trhu pri použití revíznych postupov 
podľa zákona o verejnom obstarávaní; konkrétne 
pri príprave námietok proti vylúčeniu klienta ako 
člena skupiny dodávateľov z verejného obstaráva-
nia na Slovensku. 
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Zastupovanie jednej z významných 
zahraničných spoločností v súdnom spore
Zastupovanie zahraničnej spoločnosti v súdnom 
spore vo veci určenia neplatnosti privatizačného 
prevodu 34% akcií významnej slovenskej spoloč-
nosti zaoberajúcej sa prepravou ropy na území 
Slovenskej republiky. 

Vybrané získané ocenenia
Britská ratingová agentúra Who´s Who Legal, kto-
rá vydáva medzinárodne hodnotenie najlepších 
právnických firiem sveta, vyhlásila našu kance-
láriu ako najlepšiu medzi českými advokátskymi 
kanceláriami za rok 2014. Prestížne ocenenie sme 
získali už po tretie v priebehu posledných štyroch 
rokov, okrem tohto roku taktiež v rokoch 2011 
a 2012.

V siedmom ročníku súťaže Právnická firma roku 
sme najúspešnejšia kancelária v rámci všetkých 
7 ročníkov súťaže a umiestnili sme sa medzi od-
porúčanými a veľmi odporúčanými kanceláriami. 
Taktiež sme získali už piate víťazstvo v kategórií 
Telekomunikácie a médiá.

Podľa medzinárodnej publikácie M&A Internatio-
nal kancelária v rámci ocenení M&A International 
Global Winner obhájila v roku 2014 pozíciu pre 
najlepšiu právnickú firmu v oblasti fúzií a akvizí-
cií v Slovenskej republike.

Bratislavská pobočka kancelárie Havel, Holásek & 
Partners taktiež získala prestížne ocenenie „Law 
Firm of the Year“ v rámci cien CIJ Awards. Cenu 
za poskytovanie právnych služieb súvisiacich s re-
alitným trhom každoročne udeľuje časopis Con-
struction & Investment Journal.  �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havel, Holásek & Partners s.r.o., 
advokátska kancelária
APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H

Mlynské Nivy 49 

821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32 11 39 00

Fax: +421 2 32 11 39 01

e-mail: office@havelholasek.sk

URL: www.havelholasek.cz
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Hillbridges, s. r. o.

H illbridges je dynamický tím mladých profesi-
onálov s medzinárodnými skúsenosťami pôso-

biaci v Bratislave so spoločným cieľom – poskyto-
vať svojim klientom profesionálne právne služby 
najvyššej kvality a asistovať im pri ich najnároč-
nejších projektoch na Slovensku a v regióne stred-
nej a východnej Európy. 

Všetci partneri z tímu Hillbridges pôsobili niekoľ-
ko rokov spoločne v poprednej medzinárodnej 
právnickej spoločnosti Linklaters. Naši ostatní ad-
vokáti ako aj niektorí mladší kolegovia tiež praco-
vali pre medzinárodné spoločnosti z úzkej špičky 
londýnskeho trhu s právnymi službami (tzv. magic 
circle firms), respektíve právne firmy z USA.

Členovia nášho tímu poskytovali právne služby 
na mnohých transakciách na Slovensku a v širšom 
stredoeurópskom regióne, ako aj v rámci globál-
nych transakčných projektov realizovaných z Veľ-
kej Británie. Široké spektrum nadobudnutých skú-
seností, znalosť lokálnych pomerov a schopnosť 
orientovať sa v štandardných právnych postupoch 
na medzinárodnej úrovni nám tak umožňuje po-
skytovať našim klientom trhovo orientované práv-
ne poradenstvo a nachádzať praktické a právne 
bezpečné riešenia pre ich projekty.

Naši partneri pôsobia ako advokáti, aj ako Solici-
tors of England & Wales. V našom tíme máme aj 
medzinárodného advokáta, ktorý sa kvalifikoval 
a pôsobil v USA. Toto zázemie, ako aj naše boha-
té skúsenosti získané počas práce na globálnych 
transakciách pre spoločnosť Linklaters v Londýne 

a Paríži nám umožňujú poskytovať poradenstvo na 
komplexných projektoch a transakciách na medzi-
národnej úrovni.

Právo obchodných spoločností / 
Fúzie a akvizície

Naši právnici pracovali na fúziách a akvizíciách na 
Slovensku aj v zahraničí pre klientov z rozličných 
sektorov, vrátane energetiky, farmácie, nehnuteľ-
ností, automobilového a stavebného priemyslu, te-
lekomunikácií, IT, poisťovníctva a tiež reštaurácií 
a hotelov.

Niektoré z popredných transakcií posledných ro-
kov v tejto oblasti zahŕňajú:

�	poradenstvo CRH plc. v súvislosti s jej pripra-
vovanou akvizíciou portfólia aktív spoločností 
Holcim a Lafarge predávaných v súvislosti so 
zlúčením uvedených spoločností

�	poradenstvo spoločnosti Zentiva, a.s. (člen 
Sanofi) ohľadom predaja výrobného závodu 
v Hlohovci

Private equity /  
Manažment investícií

Prax z transakcií v zahraničí a práca pre význam-
ných medzinárodných private equity klientov po-
skytujú našim právnikom výnimočné skúsenosti 
v oblasti private equity. Naši právnici zastupo-



86   | EPRAVO.SK | www.epravo.sk

vali medzinárodných investorov v mnohých za-
ujímavých 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 okrem iné-
ho patria nehnuteľnosti, telekomunikácie, pois-
ťovníctvo a finančné služby, potravinárstvo alebo 
energetika. 

Naši právnici zastupovali napríklad jedného z vý-
znamných stredoeurópskych private equity hráčov 
pri jeho exite z popredného moldavského mobil-
ného operátora, svetovú private equity skupinu so 
sídlom v Londýne pri vstupe do významného pro-
jektu v oblasti nehnuteľností na Slovensku, ako aj 
globálneho private equity investora v súvislosti 
s refinancovaním a predajom jednej z najväčších 
skupín na európskom trhu pôsobiacej v oblasti 
potravinárstva.

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 
niekoľkým popredným hráčom v odvetví ener-
getiky, vrátane spoločností Transpetrol, NAFTA 
a MET Slovakia (člen skupiny MOL). Hillbridges 
bol vybraný Európskou komisiou pre poskytovanie 
právnej pomoci v oblasti energetiky pre Slovenskú 
republiku.

Počas práce pre spoločnosť 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. 

Dôkladné poznanie daných odvetví, rovnako 
ako skúsenosti získané našimi právnikmi z práce 
v Londýne s projektovým tímom poprednej sveto-
vej právnickej firmy, nás stavajú do ideálnej po-
zície pre poskytovanie špecializovaného poraden-
stva v danom sektore.

Developerské projekty 
a nehnuteľnosti

Naše právne poradenstvo v tejto oblasti pokrýva 
plnú škálu aktivít vrátane štruktúrovania transak-
cií, výstavby, kúpy a predaja, projektovania, pre-
nájmu, prevádzkovania, financovania nehnuteľ-
ností komerčnej, administratívnej a inej povahy, 
ako aj logistických a priemyselných centier na Slo-
vensku. Medzi dlhodobými klientmi sú významní 
hráči na trhu nehnuteľností ako Goodman Interna-
tional alebo portfólio spoločností spravované AXA 
REIM.

V sektore nehnuteľností Hillbridges poskytovalo 
poradenstvo aj ohľadom:

�	investície Area Property Partners do jedného 
z najväčších developmentov v centre Bratislavy 
zahŕňajúceho administratívne, obchodné a resi-
denčné priestory

�	plánovanej akvizície portfólia luxusných rezi-
denčných a turistických nehnuteľností v Maro-
ku spoločnosťou MARS Capital Group.

Bankovníctvo a financie
Náš špecializovaný tím poskytuje poradenstvo 
ohľadne celej škály bankových a finančných pro-
duktov, vrátane syndikovaných úverov, v oblasti 
financovania akvizícií, korporátneho a projekto-
vého financovania, financovania nehnuteľností, 
financovania nákupu aktív, ako aj v oblasti regu-
lácie vo finančnom sektore. Poskytujeme poraden-
stvo investorom, bankám aj podnikom v otázkach 
platobnej neschopnosti, ako aj ohľadom konkur-
zov a reštrukturalizácií. 

V oblasti bankovníctva a financií sme napríklad:

�	poskytovali poradenstvo ohľadom poskytnutia 
520 mil. eur syndikovaného úveru Agentúre pre 
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núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov a jeho 
následného refinancovania

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

�	poskytovali poradenstvo Slovenskému rastové-
mu kapitálovému fondu, a.s. v súvislosti s finan-
covaním výstavby a prevádzky portfólia fotovol-
taických projektov poskytnutým spoločnosťami 
Tatra banka, a.s. a Unicredit Bank Slovakia, a.s.

�	poskytovali poradenstvo medzinárodnej pri-
vate equity skupine v súvislosti s poskytnutím 
50 mil. eur úveru na dokončenie výstavby vý-
znamného projektu v centre Bratislavy  �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hillbridges, s. r. o.
Sedlárska 1

811 01 Bratislava
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HKP Legal, s.r.o. 

A dvokátska kancelária HKP Legal, s.r.o. (pô-
vodne HAGYARI, KUBOVIČ & PARTNERS, 

s.r.o.) vznikla v roku 2007 fúziou advokátskych 
kancelárií JUDr. Pavla Hagyariho a Mgr. Petra Ku-
boviča, pričom v roku 2010 sa tretím spoločníkom 
(partnerom) kancelárie stal JUDr. Rudolf Priečin-
ský. HKP Legal svojou činnosťou kontinuálne nad-
väzuje na prax a tradíciu svojich spoločníkov, ktorá 
(v osobe JUDr. Hagyariho) siaha až do roku 1991. 

Z hľadiska personálneho zloženia kancelárie pova-
žujeme za dôležité, že koncom roka 2014 sa do 
jej štruktúry opätovne aktívne začlenil aj JUDr. 
Hagyari, ktorý sa vrátil po ôsmych rokoch resp. 
dvoch funkčných obdobiach (2006 až 2014) v po-
zícii primátora Mesta Prešov. Základnou agendou 
JUDr. Hagyariho bude rozvoj vzťahov s kľúčovými 
klientami kancelárie (business development), ako 
aj posilnenie jej marketingových a propagačných 
aktivít.

HKP Legal patrí medzi renomované slovenské 
advokátske kancelárie, ktorá dlhodobo poskytuje 
kvalitné právne služby širokému spektru klien-
tov – od nadnárodných (globálnych) korporácií, 
cez slovenské a zahraničné obchodné spoločnosti, 
štátne resp. verejné inštitúcie, subjekty tzv. tretie-
ho sektora, až po fyzické osoby. 

V súčasnosti HKP Legal predstavuje advokátsku 
kanceláriu strednej veľkosti, disponujúcu kombi-
náciou bohatých praktických skúseností, širokých 
teoretických vedomostí, flexibilného prístupu zo 
strany mladého dynamického tímu, ako aj dôklad-

nej znalosti miestneho know-how získanej mnoho-
ročným pôsobením na slovenskom trhu právnych 
služieb.

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

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

známok,
�	európske právo (právo EÚ),
�	fúzie a akvizície (M&A),
�	hospodárska súťaž (protimonopolné právo),
�	kapitálový trh, vrátane cenných papierov,
�	konkurzné a reštrukturalizačné právo,
�	mediálne právo, vrátane tlačového zákona,
�	nehnuteľnosti, vrátane developerských 

projektov,
�	občianske právo a občianske (civilné) súdne 

konanie,
�	obchodné právo, vrátane obchodných spoloč-

ností a družstiev, 
�	ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena / 

dobrej povesti,
�	poisťovacie právo,
�	poľnohospodárske právo,
�	pozemkové právo,
�	pracovné právo,
�	rodinné právo,
�	spotrebiteľské právo (ochrana spotrebiteľa),
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�	správne právo a správne (administratívne) 
konanie,

�	stavebné právo a stavebné konanie,
�	športové právo,
�	štrukturálne fondy EÚ,
�	trestné právo a trestné konanie,
�	ústavné právo (vrátane ľudských práv) a kona-

nie pre Ústavným súdom SR a Európskym sú-
dom pre ľudské práva v Štrasburgu,

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

Popri klasickej advokátskej agende sa HKP Legal 
v ostatnom období angažuje aj vo viacerých väč-
ších projektoch (niektoré zahŕňajú až niekoľko 
tisíc klientov) týkajúcich sa masového uplatňo-
vania práv „slabších“ subjektov voči „silnejším“ 
protistranám. Konkrétne ide napr. o ochranu práv 
spotrebiteľov (najmä proti inkasným a nebanko-
vým spoločnostiam), o uplatňovanie nárokov z do-
pravných nehôd (najmä voči poisťovniam) alebo 
o uplatňovanie odškodnenia v dôsledku prieťahov 
v súdnych konaniach. 

HKP Legal prostredníctvom svojich právnikov (ad-
vokátov a koncipientov) i ďalších zamestnancov, 
ako aj siete odborných spolupracovníkov (notári, 
exekútori, daňoví poradcovia, znalci, preklada-
telia, zahraniční advokáti), zabezpečuje profesi-
onálne právne služby na celom území Slovenskej 
republiky (prípadne aj v zahraničí), a to aj vo 
viacerých cudzích jazykoch (anglickom, francúz-
skom, nemeckom, ruskom a českom). V roku 2012 
HKP Legal otvorila svoju prvú regionálnu pobočku 
v Liptovskom Mikuláši. 

Väčší počet, odborná špecializácia a bohaté skú-
senosti našich právnikov (a ďalších zamestnan-
cov), vrátane ich úzkej vzájomnej kooperácie, 
predstavujú dôležitú konkurenčnú výhodu HKP 
Legal, ktorá poskytuje našim klientom pridanú 
hodnotu a dodatočné benefity v podobe možnosti 
paralelnej angažovanosti vo viacerých náročných 
kauzách, ako aj možnosti okamžitej plnohodnot-
nej substitúcie v prípade nemožnosti (dočasnej 
alebo trvalej) pokračovania v niektorej kauze zo 
strany príslušného právnika. Nezanedbateľnou vý-
hodou HKP Legal je aj prijateľná cenová úroveň 

našich služieb, ako aj flexibilita pri uzavieraní do-
hôd o podmienkach spolupráce.

Základným poslaním HKP Legal je efektívna po-
moc našim klientom pri riešení ich právnych prob-
lémov (resp. pri predchádzaní ich vzniku). Zároveň 
našim hlavným cieľom je maximálna spokojnosť 
našich klientov, ktorú sa snažíme dosahovať dô-
sledným uplatňovaním ich práv a maximálnym 
zohľadňovaním ich záujmov pri každom úkone 
právnych služieb, ako aj zameraním na výsledky, 
hľadaním efektívnych riešení a proaktívnym prí-
stupom. A v neposlednom rade si zakladáme aj na 
otvorenej komunikácii, transparentných podmien-
kach a priateľskom prístupe. 

Ďalšie informácie o advokátskej kancelárii HKP 
Legal môžete nájsť na jej web-stránke   
www.hkplegal.sk.  �
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IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

A dvokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, 
s.r.o. poskytuje komplexné právne služby na 

slovenskom trhu od roku 2008, a to vo väčšine 
oblastí slovenského a európskeho práva, rovnako 
domácim aj zahraničným klientom. Právnici pô-
sobiaci v advokátskej kancelárii majú skúsenosti 
s transakciami v domácom prostredí, ako aj s me-
dzinárodným prvkom.

Oblasti praxe
Činnosť advokátskej kancelárie zahŕňa právne 
poradenstvo najmä v oblasti práva občianske-
ho, obchodného a pracovného, práva duševného 
vlastníctva a informačných technológií, práva 
developerských projektov a nehnuteľností, korpo-
rátnej agendy, transakcií (M&A), súťažného práva 
a energetiky. Právnici kancelárie sa tiež venujú 
zastupovaniu v sporových agendách či už súdnou 
cestou, v rozhodcovskom konaní alebo mimosúd-
ne, ako aj zastupovaniu pred orgánmi verejnej 
moci. V súčasnosti má popredné miesto v por-
tfóliu služieb obchodnoprávna, súťažnoprávna 
a všestranná konkurzná a reštrukturalizačná agen-
da, ktorú zabezpečuje aj prostredníctvom dcérskej 
- správcovskej spoločnosti.

V roku 2014 sme zastrešili viaceré významné tran-
sakcie, medzi inými akvizíciu známej spoločnosti 
pôsobiacej v oblasti IT, fúziu dvoch IT spoločností 
a niekoľkých energetických projektov. Zastupo-
vali sme viaceré subjekty vo vzťahu k Protimono-
polného úradu, pričom sme následne v roku 2015 
dosiahli historicky prvé vyhlásenie inšpekcie PMÚ 

SR za nezákonnú s nariadením likvidácie všetkých 
získaných dát. Dlhodobo zastupujeme viacero de-
veloperov v súvislosti s menšími, stredne veľký-
mi i veľkými stavebnými projektmi v Bratislave, 
ale aj po celom Slovensku. Medzi našich klientov 
patria rôzne spoločnosti z oblasti telekomunikácií 
a informačných technológií, energetiky, viaceré 
banky, výrobné spoločnosti, masmédiá, personál-
ne agentúry, ale aj subjekty verejného práva a tretí 
sektor.

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti I & R KON-
KURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. vykonáva-
me aj funkciu konkurzných a reštrukturalizačných 
správcov pre celé územie SR a spravujeme množ-
stvo veľkých projektov a podnikov v konkurze. 

Zastupujeme tiež korporátnych veriteľov ako 
i dlžníkov vo všetkých fázach insolvenčného 
procesu. Medzi našich klientov patria viaceré 
významné banky, ktorým v súčasnosti adminis-
trujeme pohľadávky v celkovej výške takmer 100 
miliónov eur. Klientom poskytujeme komplexné 
poradenstvo pri nadobúdaní majetku od subjek-
tov v insolvencii, pri zohľadnení všetkých rizík 
a špecifík konkurzu alebo reštrukturalizácie, kto-
ré robia tieto transakcie odlišné od bežného ob-
chodného styku.

Náš tím
Náš tím pozostáva celkovo z 8 interných a 3 ex-
terných advokátov, 3 advokátskych koncipientov, 
niekoľkých právnych asistentov a ekonóma, pri-



92   | EPRAVO.SK | www.epravo.sk

čom piati členovia tímu sú súčasne konkurznými 
a reštrukturalizačnými správcami pôsobiacimi 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti I & R KON-
KURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s..

Vedenie kancelárie zabezpečujú dvaja partneri 
a prokurista, ktorí sú advokátmi zapísanými v zo-
zname advokátov Slovenskej advokátskej komory:

JUDr. Ivan Ikrényi, PhD.
Ivan Ikrényi je absolventom Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského, pričom časť svojho štú-
dia absolvoval v zahraničí. Pôsobil v renomo-
vanej slovenskej aj medzinárodnej advokátskej 
kancelárii, pričom má skúsenosti i s univerzit-
nou pedagogickou a publikačnou činnosťou. Ad-
vokátsku prax vykonáva ako zakladajúci partner 
advokátskej kancelárie a má bohaté skúsenosti 
najmä v oblasti transakcií, masmédií, sporov 
a insolvenčného práva. Je zapísaný v zozname 
správcov Ministerstva spravodlivosti SR a v po-
sledných rokoch sa špecializuje najmä na ob-
lasť konkurzného a reštrukturalizačného práva, 
v ktorej spolupracuje s viacerými významnými 
bankami. Je členom INSOL International a IN-
SOL Europe, popri tom sa venuje aj publikačnej 
činnosti.

JUDr. Martin Rehák, PhD.
Martin Rehák je absolventom Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského, na ktorej pôsobil tiež 
ako pedagóg. Pred založením vlastnej advokát-
skej kancelárie pôsobil v poprednej slovenskej 
advokátskej kancelárii. Zastrešuje viaceré deve-
loperské projekty, spory, zastupovanie klientov 
pred orgánmi verejnej moci, ako aj súťažnopráv-
nu agendu.

JUDr. Viktor Ewerling, PhD.
Viktor Ewerling je absolventom Trnavskej uni-
verzity a Paneurópskej vysokej školy, na ktorej 
pôsobil ako pedagóg európskeho práva s dizer-
tačnou prácou z oblasti energetiky. Študoval tiež 
v zahraničí a pôsobil v renomovanej slovenskej 
aj medzinárodnej advokátskej kancelárii. Členom 
tímu advokátskej kancelárie IKRÉNYI & REHÁK je 
od roku 2008, pričom od roku 2013 je jej proku-

ristom. Venuje sa prevažne právu nehnuteľností, 
korporátnej, transakčnej aj sporovej agende, súťaž-
nému právu, pracovnému právu, ale aj publikač-
nej činnosti.  �
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Kinstellar, s.r.o.

K instellar je nezávislá medzinárodná advokát-
ska kancelária so zameraním na stredný, vý-

chodný a juhovýchodný región Európy a strednú 
Áziu, vrátane štátov bývalého Sovietskeho zväzu. 

Vznikla v roku 2008 po tom, ako globálny líder 
na trhu právnych služieb – Linklaters – opustil re-
gión strednej Európy, a to spojením jeho kancelá-
rií v Bratislave, Bukurešti, Budapešti a Prahe. Od 
roku 2010 disponuje tiež kanceláriami v srbskom 
Belehrade (s pôsobnosťou v Srbsku, Čiernej Hore, 
Kosove a Republike srbskej a taktiež v celej býva-
lej Juhoslávii) a tureckom Istanbule. 

V roku 2013 sa k týmto kanceláriám pripojila kan-
celária v Almaty v Kazachstane, ktorá sa stala cen-
trom pre rozvoj aktivít Kinstellar v strednej Ázii. 

V roku 2014 sa firma rozrástla o novú kanceláriu 
v Sofii v Bulharsku.

Kancelária v súčasnosti združuje vyše 130 advo-
kátov a spolupracujúcich advokátov, ktorí pracujú 
v expertných oblastiach a poskytujú poradenstvo 
najvyššej kvality. Ponúka pestré spektrum me-
dzinárodných a domácich advokátov, ktorí majú 
značné zahraničné skúsenosti. 

Kinstellar pracuje na mimoriadne komplexných 
a komplikovaných právnych prípadoch pre širo-
ké portfólio svojich klientov, ktorým vždy poskyt-
ne komerčne zrozumiteľné poradenstvo. Kvalitou 
a rozsahom svojich služieb sa radí na špičku práv-
nych firiem v regióne strednej a východnej Európy. 

Kinstellar poskytuje poradenstvo nielen vo vyššie 
uvedených jurisdikciách, ale vďaka dlhoročným me-
dzinárodným skúsenostiam našich právnikov a spo-
lupráci s etablovanou sieťou lokálnych partnerov 
i v ostatných krajinách tzv. Novej Európy, ako sú 
Bulharsko, Poľsko, Ukrajina, Kazachstan, Bielorusko 
a ďalšie štáty bývalého Sovietskeho zväzu. 

Kinstellar je síce firma s novým menom, ale s dl-
hodobou pôsobnosťou a skúsenosťami v daných 
regiónoch. Jednotlivé kancelárie Kinstellar (pred-
tým Linklaters) sa umiestňujú na vrcholných po-
zíciách v rebríčkoch nezávislých hodnotení práv-
nych firiem. 

Úzko spolupracujúce tímy právnikov poskytujú 
poradenstvo vo všetkých oblastiach práva a s vy-
nikajúcou povesťou v tzv. Novej Európe. 

Oblasti pôsobenia
Advokátska kancelária Kinstellar sa venuje predo-
všetkým nasledujúcim oblastiam:

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

tórnej problematiky, projektového, exportného, 
akvizičného, syndikovaného a ďalšieho špeciali-
zovaného financovania)

�	riziká a citlivé vyšetrovania (Compliance, Risk 
and Sensitive Investigations) 

�	nehnuteľnosti a výstavba (vrátane výstavby, pro-
jektov, územného plánovania, stavebných povole-
ní, environmentálnej problematiky, EIA a i.)
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�	energetika, energetické strojárstvo (vrátane vý-
stavby elektrární, problematiky jadrovej ener-
getiky, obnoviteľných zdrojov, obchodovania 
s energiou a emisnými povoleniami a i.)

�	infraštruktúra, stavebné projekty
�	hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, verej-

ná podpora, štátne stimuly
�	riešenie sporov (súdne a mimosúdne, arbitráže)
�	reštrukturalizácia a insolvencia
�	telekomunikácie, IT, IP
�	zdravotnícky sektor (vrátane zdravotníckeho 

práva)
�	pracovné právo, ochrana osobných údajov 
�	trestné právo v obchodných záležitostiach 
�	daňové právo

Klienti 
Medzi najvýznamnejších klientov Kinstellar Brati-
slava patria:

Achmea, Amazon, Arcapita Bank, Ballymore Pro-
perties, Bancroft, Barclays Bank, Borealis Infrastru-
cture Management, BMW, The Capital Markets 
Company, Continental Automotive Systems Slova-
kia, CSOB, Citibank, Czech Property Investments, 
Dell, Delphi Automotive, Chevrolet, Ford (Summit 
Motors Slovakia), General Motors, Inteva Produ-
cts, KBC Group, Mid Europa Partners, Mota Engil, 
Nexans, Opel, Penta Investments, PointPark Pro-
perties, Prologis, Royal Bank of Scotland, RWE, 
Slovak Telekom, Slovalco, Slovenská sporiteľna, 
Sumitomo, Tesco, UniCredit Bank, Vinci Conces-
sions, Východoslovenská energetika, WashPenn/
Audia Platsics, Wood & Co. a ďalšie.

Komunitné investovanie
Kinstellar má bohatú históriu investovania do ko-
munity v krajinách, v ktorých pôsobí, prostred-
níctvom rozvíjania strategických partnerstiev 
a podpory neziskových organizácií pracujúcich 
so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva. Má 
široko rozvinutý program pomoci komunite for-
mou manuálneho aj skills-based dobrovoľníctva 
či právneho poradenstva poskytovaného pro bono, 
vždy násobených cielenou finančnou podporou. 

Kinstellar je zakladajúcim členom oficiálne odštar-
tovanej iniciatívy Advokáti Pro Bono, ktorá fun-

guje ako broker pro bono právneho poradenstva 
v spolupráci s nadáciou PONTIS, vid: http://www.
nadaciapontis.sk/advokatiprobono. 

Kinstellar podporuje start-up ekosystém na Slo-
vensku, napríklad, bol partnerom iniciatívy Mladý 
podnikateľ roka 2014 (spolu s ZMPS a J&T Bank, 
vid http://www.podnikatelskynapadroka.sk/mi-
nule-rocniky/podnikatelsky-napad-roka-2014.
html) ako aj je partnerom inkubátora http://ru-
bixlab.com/. 

Kinstellar je výhradným partnerom IT sektora 
a ako jediná advokátska kancelária podporuje IT 
Gala a Konferenciu http://www.itgala.sk/it-sum-
mit a http://www.itgala.sk/partneri.  �
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KŠD LEGAL  
advokátska kancelária s.r.o.

O nás:
KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o. je jednou 
z renomovaných advokátskych kancelárií pôsobia-
cich v Slovenskej republike, ktorá poskytuje kom-
plexné právne poradenstvo pre domácich ako aj 
zahraničných klientov. 

Advokátska kancelária KŠD LEGAL bola založená 
v roku 2006 ako pobočka českej advokátskej kan-
celárie KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (pred-
tým Klein Šubrt Došková advokátní kancelář, v.o.s.), 
ktorá sa radí medzi renomovaných poskytovateľov 
právnych služieb v Českej republike, za cieľom 
rozšírenia poskytovania právnych služieb pre svo-
jich klientov aj na územie Slovenskej republiky. 
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. bola založená 
v Českej republike v roku 1999 advokátom JUDr. 
Bohuslavom Kleinom, špecialistom na medzinárod-
né arbitráže a čestným predsedom Rozhodcovského 
súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komo-
re ČR v Prahe, pod pôvodným názvom Klein Šubrt 
Došková advokátní kancelář, v.o.s. 

Prvoradým cieľom KŠD LEGAL je zabezpečiť per-
fektný právny servis a dokonale vyhovieť potre-
bám a požiadavkám tuzemských i zahraničných 
klientov. Spoločníkmi spoločnosti KŠD LEGAL ad-
vokátska kancelária s.r.o. sú JUDr. Jan Šťovíček, 
Ph.D. a Mgr. Lukáš Trojan, prokuristom je JUDr. 
Mária Strýčková. 

KŠD LEGAL patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim 
slovenským advokátskym kanceláriám so širokým 
portfóliom poskytovaných právnych služieb, po-
skytuje komplexné právne poradenstvo a služby 
na vysoko odbornej úrovni vo všetkých oblastiach 
práva, a to v plnom rozsahu zodpovedajúcemu 
najvyšším štandardom.

�	Obchodné právo
�	Fúzie & akvizície
�	Právo spoločností
�	Bankovníctvo & financie
�	Arbitráže & konanie pred súdmi
�	Nehnuteľnosti & financovanie
�	Finančné právo & cenné papiere
�	Verejné obstarávanie & projekty PPP  
�	Duševné vlastníctvo
�	Hospodárska súťaž
�	IT & Telekomunikácie
�	Športové právo
�	Stavebné právo
�	Pracovné právo
�	Občianske právo
�	Trestné právo

Naše motto:
Hlavným mottom KŠD LEGAL je „WE KNOW HOW 
TO SCORE“, vďaka ktorému je opakovane vyhľa-
dávaná svojimi klientmi k riešeniu ich problémov.
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Právny tím:
Právny tím advokátskej kancelárie KŠD LEGAL je 
tvorený skúsenými právnikmi a odborníkmi a má 
všetky predpoklady k tomu, aby mohol svojim 
klientom poskytovať prvotriedne právne služby. 

Členovia právneho tímu advokátskej kancelá-
rie KŠD LEGAL disponujú širokým spektrom od-
borných znalostí, venujú sa publikačnej činnosti 
a ovládajú jeden alebo viacero svetových jazykov, 
čo umožňuje poskytovať právne služby taktiež 
v cudzích jazykoch, najmä v anglickom, nemec-
kom a francúzskom jazyku. Mnoho právnikov ad-
vokátskej kancelárie KŠD LEGAL taktiež získalo 
profesionálne skúsenosti v medzinárodných ad-
vokátskych kanceláriách pôsobiacich v krajinách 
Európskej únie.

Spoločníci advokátskej kancelárie KŠD LEGAL tak-
tiež pôsobia ako rozhodcovia na Rozhodcovskom 
súde Hospodárskej komory Českej republiky a Ag-
rárnej komory Českej republiky, a na medzinárod-
nej úrovni rozvíjajú svoje zamerania i členstvom 
v mnohých prestížnych orgánoch a inštitúciách, 
z ktorých je možné príkladom uviesť:

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
mimo iného pôsobí ako:

�	sudca Medzinárodného odvolacieho súdu FIA 
v Paríži

�	predseda Právneho panelu UEM v Ríme
�	člen Medzinárodnej právnej komisie FIM v Mies
�	predseda Antidopingového výboru FIA
�	viceprezident Autoklubu Českej republiky
�	predseda legislatívnej rady Českého Olympijské-

ho Výboru
�	člen Výkonného výboru Českého Olympijského 

Výboru
�	stály zástupca Autoklubu ČR pri Výkonnom vý-

bore Českého Olympijského Výboru
�	predseda zboru rozhodcov Futbalovej  

asociácie ČR

Mgr. Lukáš Trojan
mimo iného pôsobí ako:

�	rozhodca na Rozhodcovskom súde Hospodár-
skej komory Českej republiky a Agrárnej komo-
ry Českej republiky

�	predseda Rozhodcovskej komisie ČOV
�	predseda Národného odvolacieho súdu AČR
�	člen Národného odvolacieho súdu AČR
�	člen Rozkladovej komisie ÚOHS

Právne služby:
Advokátska kancelária KŠD LEGAL poskytuje 
komplexné právne poradenstvo a služby na vy-
soko kvalitnej profesnej úrovni vo všetkých hlav-
ných právnych oblastiach, a to v plnom rozsahu 
zodpovedajúcom najvyšším štandardom. 

KŠD LEGAL sa podieľa na realizácii viacerých vý-
znamných transakcií z oblastí ako napr. bankový 
sektor, vodárenstvo, development, finančné a po-
isťovacie služby, environmentálny sektor, letecký 
priemysel, telekomunikácie, farmaceutický prie-
mysel. KŠD LEGAL má taktiež bohaté skúsenosti 
s konaním pred súdmi a orgánmi štátnej správy, 
ako aj s rozhodcovským konaním a arbitrážami, 
tak v národnom merítku, ako aj v medzinárodných 
sporoch. Hlboké skúsenosti v oblasti sporného ko-
nania a arbitráži čerpá okrem iného z hlbokých 
skúsenosti svojich spoločníkov pôsobiacich v čes-
kých i medzinárodných rozhodcovských orgánov.

Advokátska kancelária KŠD LEGAL sa dlhodobo 
zameriava i na oblasť verejného obstarávania, 
v ktorej poskytuje právne poradenstvo a služby 
tak pre uchádzačov vo verejných obstarávaniach, 
ako aj verejných obstarávateľov a obstarávateľov. 
KŠD LEGAL sa ďalej úspešne zameriava i na oblasť 
pracovného práva, konkurzných a reštrukturali-
začných konaní. 

Členovia tímu advokátskej kancelárie KŠD LEGAL 
majú rozsiahle skúsenosti i v oblasti zmluvného 
práva s medzinárodným prvkom, ktoré vyplýva-
jú z úspešnej spolupráce so svojou zahraničnou 
klientelou.

Špecifickým zameraním KŠD LEGAL je zároveň 
oblasť športového práva, v rámci ktorej najmä 
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v Českej republike KŠD LEGAL advokátní kancelář 
s.r.o. pravidelne poskytuje právne služby v súvis-
losti s prípravou a realizáciou významných športo-
vých akcií, so zaistením účasti českých športovcov 
na týchto akciách, zabezpečením marketingových 
a sponzorských otázok apod. (napr. Zimné olym-
pijské hry v Sochi 2014). Dokladom výsadného 
postavenia KŠD LEGAL v Českej republike v oblas-
ti športového práva je taktiež jej opakované víťaz-
stvo v prestížnej súťaži Právnická firma roka, kde 
sa advokátska kancelária KŠD LEGAL advokátní 
kancelář s.r.o. stala víťazom, t.j. najlepšou advo-
kátskou kanceláriou v kategórii Právnická firma 
roku – v oblasti „Športové právo“ v rokoch 2010, 
2011, 2012, 2013 a 2014.

Klientmi kancelárie sú významné obchodné firmy, 
spoločnosti podnikajúce v oblasti služieb, banky, 
spoločnosti poskytujúce finančné služby, a taktiež 
významní podnikatelia. 

Medzinárodná spolupráca:
KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o. je súčas-
ťou ALFA International, prestížnej medzinárodnej 
siete nezávislých právnych kancelárií pôsobiacich 
v Spojených štátoch amerických, Kanade, Latin-
skej Amerike, Európe a v Tichomorí. Prostredníc-
tvom advokátskych kancelárií spolupracujúcich 
v rámci siete ALFA International i mimo nej je ad-
vokátska kancelária KŠD LEGAL schopná zabezpe-
čiť plnohodnotný právny servis vo väčšine európ-
skych krajín, v Severnej a Latinskej Amerike, ale 
aj v hospodársky zaujímavých krajinách ako sú 
Čína a India. ALFA International založená v roku 
1980 je najstaršou a jednou z najväčších a naj-
silnejších globálnych právnych sietí. Advokátska 
kancelária KŠD LEGAL bola do ALFA Internatio-
nal prijatá v roku 2008, ako vôbec prvá advo-
kátska kancelária z regiónu strednej a východnej 
Európy. Dôvodom tohto strategického spojenia je 
potreba reagovať na požiadavky a potreby klien-
tov s ohľadom na medzinárodný charakter ich 
podnikateľských aktivít.  �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KŠD LEGAL  
advokátska kancelária s.r.o. 
Michalská 7

811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 54 41 80 34

Fax: +421 2 54 41 80 34

e-mail: office@ksd.sk

URL: www.ksd.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 popredných 
rakúskych advokátov. Tretím konateľom a záro-
veň spolumajiteľom je Mgr. Štefan Holý, slovenský 
advokát, ktorý riadi každodenný biznis a prevádz-
ku bratislavskej kancelárie. Dôležitú úlohu štvrté-
ho partnera zohráva JUDr. Martin Jacko, ktorý je 
súčasťou spoločnosti od roku 2008.

Po vstupe na slovenský trh právnych služieb 
v roku 2007 sa nám podarilo identifikovať niekto-
ré právne oblasti, ktoré v tom čase neboli dosta-
točne pokryté službami už existujúcich advokát-
skych kancelárií, a tieto následne pokryť ponukou 
právnych služieb, s ktorými sme mali skúsenosti 
zo zahraničia. V tom období sme si uvedomili, 
že na slovenskom právnom trhu je len niekoľko 
advokátskych kancelárií, ktoré by mali hlboké ve-
domosti v stavebnom práve (medzinárodné štan-
dardy založené na zmluvách FIDIC) či v colnom 
práve (špeciálne v oblasti logistiky). Okrem toho, 
mnohé slovenské advokátske kancelárie boli veľ-
mi lokálne orientované a nemali skúsenosti s ce-
zhraničnými transakciami. Dôsledkom toho bolo, 
že tieto spoločnosti neboli schopné poskytnúť 
klientovi riešenia, ktoré by zahŕňali zahraničné 
právne, obchodné a politické oblasti. Na základe 
našich minulých skúseností, nadobudnutých v za-
hraničí, 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 
veľmi často klientmi žiadaní o asistenciu v prí-
padoch, v ktorých iné – štandardné – advokátske 
kancelárie, neobstáli. Toto bol prípad slovenských 
stavebných firiem, ktoré sa v poslednom období 
dostali do procesu reštrukturalizácie, ako aj naj-
väčšieho stredoeurópskeho výrobcu železničnej 
techniky či poprednej stredoeurópskej private 
equity skupiny. Okrem toho sme tiež často oslo-
vovaní vedúcimi slovenskými advokátskymi kan-
celáriami, ktoré si pri riešení vlastných prípadov 
uvedomia, že ich skúsenosti v stavebnom práve 
alebo v práve nehnuteľností nie sú dostatočne hl-
boké. V takých prípadoch poskytujeme kolegom 
a ich klientom spoluprácu vo vyčlenených oblas-
tiach, zatiaľ čo oni sa môžu sústrediť na tie oblasti, 
v ktorých majú hlbšie skúsenosti (napríklad spo-
rová agenda).

V procese poskytovania právnej pomoci pre 
klienta vyvinieme najskôr obchodný koncept 
riešenia prípadu a po jeho odsúhlasení klientom 
sa sústredíme na jeho implementáciu v úzkej 
spolupráci s klientom a jeho ďalšími poradcami 
(ekonomickými či technickými). Naši slovenskí 
klienti nás často žiadajú, aby sme počas imple-
mentácie projektu zastávali pozície vo vedení ich 
spoločností a prevzali tak na seba zodpovednosť 
za úspešnosť projektu.
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Svoje služby tiež poskytujeme nadnárodným klien-
tom, ktorí majú projekty na Slovensku a uvedomu-
jú si, že ich vlastné kapacity z rôznych dôvodov 
nepostačujú na niektoré špecifiká slovenskej práv-
nej, politickej a spoločenskej komunity. V malej 
krajine, ako je Slovensko – kde každý pozná kaž-
dého – je toto kľúčové.

Naša skúsenosť ukazuje, že dokonca aj „formál-
ne“ správne právne poradenstvo môže byť pre 
klienta nepoužiteľné, ak neberie do úvahy lokál-
ne obchodné, spoločenské a politické prostredie. 
Zároveň si uvedomujeme, že právne poradenstvo 
pre nadnárodné spoločnosti musí byť poskytované 
v striktnom súlade s medzinárodnými štandarda-
mi, ktorých sme si vedomí a ktoré denne používa-
me vo svojej práci.

S ohľadom na našu spoločenskú zodpovednosť 
sme iniciovali vznik niekoľkých platform, ktoré 
by mali prispieť k zlepšeniu právneho a spolo-
čenského prostredia v našej krajine či regióne. 
Sme hrdí na to, že sme boli pôvodcom myšlien-
ky založenia najväčšej compliance iniciatívy na 
Slovensku, nazvanej Slovak Compliance Circle 
(SCC), ktorej členmi sú spoločnosti s ročnými 
výnosmi dosahovanými v Slovenskej republi-
ke spolu takmer 13 miliárd euro. JUDr. Martin 
Jacko je členom predstavenstva tejto význam-
nej organizácie, zatiaľ čo naša spoločnosť je 
spolu s KPMG Slovakia jediným členom komisie 
expertov.

Majúc na zreteli naše špeciálne zameranie na sta-
vebný sektor a nehnuteľnosti, založili sme špeciálnu 
spoločnosť s názvom LGP Project Management, 
ktorá sa venuje technickým, procesným a obchod-
ným poradenským službám pre stavebné firmy 
a veľké developerské spoločnosti.

S hrdosťou môžeme povedať, že z trinástich diaľ-
ničných projektov, ktoré sú v súčasnosti na Slo-
vensku rozostavané, sa v piatich prípadoch sta-
vebné spoločnosti rozhodli využiť odbornosť nášho 
právneho a technického tímu. Okrem diaľničných 
stavieb poskytujeme podporu klientom aj v oblas-
tiach pozemných stavieb či riešenia sporov, ktoré 
súvisia so stavebnou činnosťou. Hodnota projek-
tov v oblasti stavebníctva v Slovenskej republike, 
v ktorých naša spoločnosť aktuálne poskytuje svo-

je služby, presahuje 2,1 miliardy eur. To z nás robí 
popredného konzultanta v oblasti stavebníctva 
v Slovenskej republike.  �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lansky, Ganzger & Partner  
Rechtsanwälte, spol. s r.o.
Zámocké schody 2/A

811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 59 30 80 61

Fax: +421 2 54 41 41 39
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Malata, Pružinský,  
Hegedűš & Partners, s. r. o.

Právo obchodných spoločností:
Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné 
právne služby v oblasti práva obchodných spoloč-
ností, spočívajúce jednak vo vykonaní potrebných 
zmien týkajúcich sa našich klientov príslušnými 
registrovými súdmi, ako aj právne služby spočí-
vajúce v zabezpečení plnenia všetkých povinností 
týkajúcich sa oblasti práva obchodných spoločnos-
tí. Medzi klientov, v prípade ktorých sme v uply-
nulom roku poskytovali právne služby v oblasti 
práva obchodných spoločností, patria napríklad 
spoločnosti BENESTRA (predtým GTS Slovakia, 
s. r. o.), IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., In-
terWay, s.r.o., NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, 
Hudson Global Resources s.r.o., eD´ system Slova-
kia, s.r.o., ZFP akadémia, a.s., Property CS, s.r.o., 
Kartezis s.r.o., Transport CS, s.r.o., ASBIS SK spol. 
s r. o., Motor-Car Wiesenthal & Co., spol. s r.o., 
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová 
spoločnosť, SAD LIORBUS, a.s., UniCredit Leasing 
Slovakia, a.s., ČSOB Leasing, a.s., UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahra-
ničnej banky. 

Reštrukturalizácia a insolvencia:
Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo 
v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií najväčším 
finančným inštitúciám pôsobiacim na slovenskom 
trhu (najmä ČSOB Leasing, a.s., Unicredit Leasing 
Slovakia, a.s.). V uvedenej súvislosti realizujeme 
komplexné zastupovanie našich klientov v reštruk-

turalizačných a v konkurzných konaniach, vrátane 
poskytovania právneho poradenstva v súvislosti so 
všetkými hmotnoprávnymi, ako aj procesnopráv-
nymi otázkami vzniknutými v tejto súvislosti. 

Naša advokátska kancelária disponuje vysoko 
erudovaným tímom odborníkov, orientujúcich sa 
v širokých súvislostiach týkajúcich sa reštruktu-
ralizačných a konkurzných konaní. Cieľom našej 
činnosti je maximalizovať výťažok našich klientov 
z každého jednotlivého konania. 

V súvislosti s poskytovaním právnych služieb 
v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií sa záro-
veň venujeme usporadúvaniu odborných eventov 
venujúcim sa problematickým otázkam uvedenej 
právnej oblasti. V uvedenej súvislosti sa v uplynu-
lom roku riadiaci partner kancelárie, JUDr. Milan 
Malata, ako jeden zo speakerov zúčastnil panelo-
vej TMA konferencie v Prahe, ktorú organizovala 
PricewaterhouseCoopers pod záštitou Českej ná-
rodnej banky. Témou konferencie bola problema-
tika cezhraničných konkurzov a reštrukturalizácií. 
Zároveň sa advokátska kancelária zúčastnila a po-
dieľala na príprave Business Breakfast pod záštitou 
HNclubu na tému konkurz a reštrukturalizácia. 
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Developerské projekty 
a nehnuteľnosti:
Advokátska kancelária Malata, Pružinský, Hegedüš 
& Partners v plynulom roku 2014 zastrešovala re-
alizáciu real estate transakcií v Prahe celkovo vo 
finančnom objeme 50 mil. eur a to vrátane usku-
točnenia due diligence so zameraním na všetky 
oblasti práva súvisiace s predajom nehnuteľností 
(Penny market, Technopark).

V súvislosti s realizovanými developerskými pro-
jektmi v uplynulom roku sme v celom rozsahu 
zastupovali spoločnosť Sylex, s.r.o. ako investora 
v súvislosti s realizáciou výstavby montážno-pre-
vádzkového areálu, katastrálne územie Ružinov. 

Medzi našich klientov patrí aj spoločnosť Tene-
ment Development, s.r.o., ktorú zastupujeme v sú-
vislosti s výstavbou bytového domu (42 bytových 
jednotiek) vrátane podzemnej garáže a plynovej 
kotolne, katastrálne územie Záhorská Bystrica, 
ako aj v súvislosti s nadobudnutím pozemku spolu 
s projektom zo skupiny Opera.

Ako právny zástupca poskytujeme komplexné 
právne služby spoločnostiam patriacim do skupiny 
ITB Development a.s., konkrétne v súvislosti s de-
veloperským projektom Business Garden Štefáni-
kova na Štefánikovej ulici v Bratislave a develo-
perským projektom Polianky (výstavba bytových 
domov v niekoľkých etapách). 

Zároveň ako právny zástupca zastupujeme nie-
koľko stavebných spoločností v pozícii zhotovi-
teľov jednotlivých diel v súvislosti s realizáciou 
developerských projektov, priemyselných celkov 
a shopping centier. 

Medzi našich klientov patrí už niekoľko rokov spo-
ločnosť Cresco Invest Group, s.r.o. 

Duševné vlastníctvo, 
telekomunikácie, právo 
informačných technológií: 
Ako právny zástupca poskytujeme komplexné 
právne poradenstvo spoločnosti BENESTRA (pred-
tým GTS Slovakia, s. r. o.) so zameraním na posky-

tovanie služieb v zmysle zákona o elektronických 
komunikáciách, vrátane poskytnutia právnych slu-
žieb v súvislosti s rebrandom spoločnosti. 

V oblasti informačných technológií poskytuje-
me právne služby spoločnosti InterWay, s.r.o. so 
zameraním na právo informačných technológií. 
V uvedenej súvislosti sme spoločnosť ako právny 
zástupca zastupovali v projekte CloudeforEurope. 
Na uvedenú tému advokátska kancelária ako jeden 
z hlavných partnerov participovala na príprave 
a uskutočnení konferencie cloud pre podnikanie 
pod záštitou HNclubu. 

Ako právny zástupca spoločnosti Orange Sloven-
sko, a.s. zastupujeme spoločnosť v konaniach týka-
júcich sa postupu Úradu pre reguláciu elektronic-
kých komunikácií a poštových služieb v súvislosti 
so spormi medzi podnikmi pôsobiacimi na trhu 
elektronických komunikácií. 

Právne poradenstvo poskytujeme spoločnosti IBM 
Slovensko, s.r.o. 

Sporová agenda:
Zatupovanie klientov v sporových konaniach 
je jedným zo základných pilierov poskytovania 
právnych služieb našou advokátskou kanceláriou. 
V uvedenej súvislosti zastupujeme klientov vo viac 
ako 9 500 aktívnych súdnych sporoch, v ktorých 
naši klienti vystupujú v pozíciách žalobcov, ako aj 
žalovaných. 

Z hľadiska výšky žalovanej sumy zastupujeme spo-
ločnosti Tatra banka, a.s. a UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 
banky v najvýznamnejších súdnych sporoch pre 
uvedené bankové inštitúcie. 

Zastupovanie klientov v súdnych sporoch taktiež 
zahŕňa zastupovanie pred Najvyšším súdnom Slo-
venskej republiky, ako aj Ústavným súdom Sloven-
skej republiky. 

Našich klientov zastupujeme prevažne v sporoch 
obchodnoprávneho charakteru. Vzhľadom na oso-
bitné potreby našich klientov však samozrejme 
zastupujeme našich klientov aj v súdnych sporoch 
v oblasti ochrany osobnosti a správneho súdnictva 
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a to najmä so zameraním na preskúmavanie zá-
konnosti rozhodnutí v oblasti správy daní. 

Vo viacerých prípadoch ide o zastupovanie na-
šich klientov v súdnych sporoch s medzinárod-
ným prvkom (napríklad zastupovanie spoločností 
DDK SLOVAKIA, spol. s.r.o. a DDK Bohemia, s.r.o. 
voči spoločnosti ChupaChups) alebo zastupovanie 
klientov v súdnych sporoch so spoločnosťami pô-
sobiacimi na nadnárodnej úrovni (zastupovanie 
klienta v súdnom spore voči spoločnosti WRIGLEY 
Slovakia s.r.o. o zaplatenie sumy 1 755 000 eur 
s príslušenstvom). 

Pracovné právo: 
Ako právny zástupca poskytujeme našim klientom 
poradenstvo v oblasti pracovného práva vrátane 
vypracovania vnútorných predpisov klientom ako 
zamestnávateľom a zastupovania v súvislosti s vy-
jednávaním s odborovými organizáciami. 

V uvedenej súvislosti poskytujeme právne pora-
denstvo napríklad spoločnostiam IRON MOUN-
TAIN SLOVAKIA, s.r.o., Voith Industrial Services, 
s.r.o., InterWay, s.r.o., Hudson Global Resources 
s.r.o., eD´ system Slovakia, s.r.o., ASBIS SK spol. 
s.r.o., SCHNELLECKE SLOVAKIA s.r.o., British In-
ternational school, KOVOSTAV 98 SK, s.r.o., Se-
cure W control, a.s., Sylex, s.r.o., Motor-Car Wie-
senthal & Co., spol. s r.o. 

Daňové právo: 
Zatupovanie našich klientov v oblasti daňové-
ho práva zahŕňa prípravu právnych analýz, ako 
aj zastupovanie klientov v daňových konaniach 
a taktiež v prípadných súdnych konaniach vo veci 
preskúmavania zákonnosti rozhodnutí orgánov ve-
rejnej správy. 

V rámci poskytovania právnych služieb v uvede-
nej oblasti poskytujeme komplexné právne pora-
denstvo týkajúce sa interpretácie právnych no-
riem vrátane uskutočnenia všetkých procesných 
 úkonov.  �
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www.epravo.sk | EPRAVO.SK |   105

M

MAREK & PARTNERS, s. r. o.

N aša advokátska kancelária je poprednou advo-
kátskou kanceláriou, ktorá za takmer dvadsať 

rokov svojho pôsobenia poskytla právne služby 
stovkám nadnárodných, ako aj domácich klientov 
v rozmanitých cezhraničných a multinárodných 
transakciách a projektoch. Našimi klientami sú, 
okrem iných, desiatky spoločností, ktoré sa nachá-
dzajú v zoznamoch najväčších globálnych spoloč-
ností ako FORTUNE 500 a FT GLOBAL 500. 

Roky skúseností v cezhraničnom poskytovaní 
právneho poradenstva a tím kvalifikovaných od-
borníkov s medzinárodným vzdelaním a pracov-
nými skúsenosťami nám umožňujú poskytovať 
právne služby v kvalite porovnateľnej v plnom 
rozsahu s tou, ktorú ponúkajú medzinárodné ad-
vokátske kancelárie. Našou cennou pridanou hod-
notou je však dôkladná znalosť miestneho právne-
ho a podnikateľského prostredia.

Naša stála a rozsiahla klientela a významné tran-
sakcie, na ktorých sme za roky našej praxe praco-
vali, len potvrdzujú vysokú kvalitu našich služieb 
a množstvo skúseností s komplikovanými medzi-
národnými a domácimi transakciami. 

Reprezentatívne transakcie
�	Vykonanie právneho auditu pre významnú 

belgickú banku v súvislosti s akvizíciou banky 
v Slovenskej republike.

�	Zastupovanie významneho investora pri akvizí-
cii kontroly nad najvačším energetickým podni-
kom v Slovenskej republike.

�	Zastupovanie významneho investora pri zabez-
pečení pohľadávok z refinancovania akvizičného 
úveru, ktorý bol použitý v najväčšej akvizícii v SR.

�	Zastupovanie významneho investora pri akvizí-
cii kontroly nad jednou z najväčších spoločností 
distribujúcich elektrickú energiu v Slovenskej 
republike.

�	Vykonanie právneho auditu pre významnú bel-
gickú poisťovňu a jej právne zastupovanie v sú-
vislosti s kúpou jednej zo slovenských poisťovní. 

�	Vykonanie slovenskej časti právneho auditu 
pre významnú belgickú banku v súvislosti s pri-
vatizáciou jednej z najväčších bánk v bývalom 
Československu. 

�	Vykonanie predpredajného právneho auditu 
a poskytnutie právneho poradenstva pre sloven-
skú vládu v súvislosti s plánovanou privatizá-
ciou šiestich teplárenských spoločností. 

�	Poskytnutie právneho poradenstva významnej 
francúzskej banke v súvislosti s poskytnutím fi-
nancovania v objeme 170 mil. USD veľkej slo-
venskej výrobnej spoločnosti. 

�	Poskytnutie právneho poradenstva významnej 
americkej spoločnosti pôsobiacej v automobilo-
vom priemysle v súvislosti s financovaním v ob-
jeme 50 mil. USD. 

�	Poskytnutie právneho poradenstva britskému 
developerovi v súvislosti s výstavbou nákupné-
ho centra v Nitre v hodnote 40 mil. eur. 

�	Poskytnutie právneho poradenstva významnej 
francúzskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti au-
tomobilového priemyslu v súvislosti s výstav-
bou nového výrobného závodu vo východoslo-
venskom regióne. 
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�	Poskytnutie právneho poradenstva významnej 
stredoeurópskej private equity skupine v súvis-
losti so zamýšľaným predajom najväčšej stáv-
kovej kancelárie v strednej Európe prostredníc-
tvom primárnej emisie akcií.

�	Poskytnutie právneho poradenstva poprednej 
globálnej spoločnosti reorganizácii výroby bie-
lej techniky.

�	Poskytnutie právneho poradenstva poprednej 
globálnej spoločnosti pri kúpe pozemku pre vý-
stavbu závodu na výrobu súčiastok pre automo-
bilový priemysel a následnej výstavbe závodu.

�	Poskytnutie právneho poradenstva pri primár-
nej emisií akcií svetového producenta kávy.

�	Poskytnutie právneho poradenstva poprednej 
globálnej spoločnosti pri pri zavádzaní tech-
nológie zobrazovania a prehliadania panora-
matických záberov miest a obcí v Slovenskej 
 republike.  �
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MST PARTNERS, s.r.o.

A dvokátsku kanceláriu MST PARTNERS za-
ložili v roku 2010 skúsení advokáti M. Mun-

dierová, R. Skovajsa a M. Timcsák, ktorí v období 
rokov 2001 až 2010 pôsobili v kancelárii VALKO 
& PARTNERS. Naša profesionalita bola dlhodobo 
formovaná a verifikovaná v zastupovaní klientov 
patriacich medzi najvýznamnejšie podnikateľské 
subjekty pôsobiace v SR v závažných kauzách 
ako aj významných obchodných transakciách. Pri 
vzniku MST PARTNERS sme dbali o zachovanie 
nastavených kvalitatívnych štandardov poskytova-
ných právnych služieb, a to aj tým, že sme zastre-
šili podstatnú časť teamu nášho predchádzajúceho 
pôsobiska.

MST PARTNERS pozostáva z 11 advokátov 
a 4 koncipientov poskytujúcich poradenstvo vo 
všetkých odvetviach právneho poriadku SR so špe-
cializáciou na oblasti:

�	Nehnuteľností, pozemkového a stavebného práva 
�	Realizácie projektov podliehajúcich režimu 

FIDIC
�	Súdne spory, rozhodcovské konania 
�	Obchodné a korporátne právo 
�	Fúzie a akvizície
�	Hospodárska súťaž 
�	Ochrana zahraničných investícií alokovaných 

v SR 
�	Občianske právo 
�	Právo duševného vlastníctva, právo IT, reklam-

né a mediálne právo,
�	Verejné obstarávanie 

�	Konkurzy, platobná neschopnosť a reštrukturali-
zácie spoločností 

�	Pracovné právo
�	Bankové právo 
�	Správne právo 
�	Ústavné právo
�	Európske právo
�	Spotrebiteľské právo 

Profesionalitu našich riešení a stratégií dokumen-
tuje kontinuálny nárast portfólia našich dlhodo-
bých klientov predstavujúcich významné podni-
kateľské subjekty. Štruktúra našich klientov siaha 
od najvýznamnejších reprezentantov niektorých 
odvetví slovenskej ekonomiky a subjektov nadná-
rodných korporácií, cez stredných podnikateľov, 
samosprávy až po fyzické osoby, pričom všet-
kých spája dôvera v naše skúsenosti a schopnosti. 
Z významnejších nami realizovaných mandátov 
v uplynulom roku uvádzame:

�	Poskytovanie právneho poradenstva Genera-
li Poisťovňa, a.s. pri realizácii podnikateľskej 
činnosti vrátane zastupovania v sporových 
konaniach.

�	Komplexné právne poradenstvo spoločnosti 
DÚHA, a.s. (i) v rámci konzorcia SALINI IMPRE-
GILO – DÚHA, pri realizácii projektu výstavby: 
Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná 
Skala (ii) v rámci konzorcia DÚHA – ZUE, pri 
realizácii projektu Integrovaný dopravný systém 
osobnej koľajovej dopravy Košice, 1. Etapa (iii) 
v rámci ďalších projektov.
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�	Komplexné právne poradenstvo spoločnosti SAP 
Slovensko s.r.o., členovi skupiny SAP, pri tvorbe 
zásadných zmluvných dokumentov týkajúcich 
sa udeľovania licenčných práv k počítačovým 
programom – podnikovému softvéru a imple-
mentácie softvéru. 

�	Komplexné právne poradenstvo prestížnej re-
klamnej agentúre Wiktor Leo Burnett, s.r.o. 
v kampaniach jej klientov (mobilný operátor, 
automobilová spoločnosť, banka, výrobca pív, 
nákupné centrum). 

�	Poskytovanie právneho poradenstva BPT LEA-
SING, a.s. pri realizácii podnikateľskej činnosti 
vrátane zastupovania v najzávažnejších súd-
nych konaniach a transakciách. 

�	Komplexné právne poradenstvo pre EURO – 
BUILDING, a.s., a to predovšetkým v oblasti ve-
rejného obstarávania. 

V sporovej agende kumulatívna hodnota nárokov 
zastupovaných našou kanceláriou dosahuje cca 
50 mil. eur. Okrem toho hodnota projektov našich 
klientov viazaných na naše služby presahuje sumu 
500 mil. eur.

Úsilie venujeme tiež publikačnej činnosti týkajú-
cej sa ťažiskových oblastí nášho pôsobenia, ako sú 
súdne spory, poisťovníctvo, verejné obstarávanie. 
Člen nášho tímu je autorom odborných publikácií 
Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v sloven-
skom právnom poriadku a Zákon o verejnom ob-
starávaní – komentár.  �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MST PARTNERS, s.r.o.
Laurinská 3

811 01 Bratislava 

Tel.: +421 2 59 30 80 86 

e-mail: recepcia@mstpartners.sk

URL: www.mstpartners.sk



www.epravo.sk | EPRAVO.SK |   109

N

NITSCHNEIDER & PARTNERS, 
advokátska kancelária, s. r. o.

A dvokatska kancelaria NITSCHNEIDER & 
PARTNERS pôsobí na slovenskom právnom 

trhu viac ako desať rokov. Za uplynule obdobie sa 
stala uznavanou pravnou firmou najma v oblasti 
pracovneho prava, duševneho vlastnictva, ochran-
nych znamok a patentovych prav a všeobecneho 
obchodneho prava. Je nezavislou lokalnou prav-
nou firmou. Patri medzi stredne veľke pravne fir-
my v SR. Poskytuje pravne služby podľa sloven-
skeho a českeho prava. Poskytuje pravne služby 
v slovenskom, českom, anglickom, talianskom 
a španielskom jazyku. Je členom Taliansko – Slo-
venskej obchodnej komory a Hispansko – Sloven-
skej obchodnej komor.

Je členom Ius Laboris – Global Human Resources 
Lawyers. Ius Laboris je prestižna asociacia prav-
nych firiem špecializujucich sa na pracovne pra-
vo, otazky zamestnanosti, socialnych a dochodko-
vych prav. Ius Laboris zabezpečuje poskytovanie 
pravnych služieb vysokej kvality nadnarodnym 
firmam. Spoločnosti posobiace vo viacerych kra-
jinach Europy alebo sveta zabezpečuju pre svoje 
HR oddelenia pravnu podporu prostrednictvom 
členov Ius Laboris. Nitschneider & Partners je pr-
vym a jedinym slovenskym členom tejto prestižnej 
asociacie. V sučasnosti ma Ius Laboris viac ako 40 
členov z celeho sveta.

Členstvo v Ius Laboris prinaša so sebou vyhody 
prehlbovania skusenosti členov kancelarie učasťou 
na medzinarodnych transakciach.

Nitschneider & Partners je zaroveň i členom EELA 
– European Employment Lawyers Association, eu-
ropskej asociacie pravnikov pracovneho prava. 

Dušan Nitschneider zároveň pôsobí ako člen pred-
sedníctva EELA. 

K mnohym uspechov v oblasti pracovneho prava 
patri i ziskanie ocenenia Pravnicka firma roka 
2013 a 2015, ktore udeľuje ekonomický tyždennik 
Trend a spoločnosť EPRAVO GROUP. Kancelaria 
Nitschneider & Partners je pre oblasť pracovneho 
prava tiež odporučana prestižnou organizaciou 
Chambers & Partners.

Kancelaria poskytovala komplexne pracovno-prav-
ne poradenstvo v suvislosti s harmonizaciou pra-
covnopravnych systemov, prechodom zamest-
nancov a inymi suvisiacimi pracovno-pravnymi 
aspektmi konsolidovania činnosti bank UniCredit 
Bank Slovensko a UniCredit Bank Česka republi-
ka. Poskytovala tiež poradenstvo pre Ministerstvo 
obrany SR ohľadne roznych aspektov pracovneho 
prava, ako i v otazke prevodu a prechodu zamest-
nancov. Kancelaria tiež poskytovala komplexne 
pracovno-pravne poradenstvo tykajuce sa prevodu 
zamestnancov podľa europskeho nariadenia TUPE 
belgickej logistickej spoločnosti ECS European 
Containers.

Druhou vyznamnou oblasťou v ktorej sa kancela-
ria Nitschneider & Partners profiluje a na ktoru 
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sa zameriava, je oblasť duševneho vlastnictva, 
ochrannych znamok a patentovych prav. Členom 
jej timu je Ing. Robert E. Porubčan, ktory je pa-
tentovym zastupcom s licenciou pre zastupovanie 
pred patentovymi uradmi v SR, ČR, EPO Mnichov, 
OHIM Alicante a WIPO (Svetova organizacia du-
ševneho vlastnictva) Ženeva. Kancelaria sa tak 
špecializujeme na prihlašky patentov, dizajnov 
a užitkovych vzorov, ktore vyžaduju technicke 
vzdelanie v danej oblasti. Zastupuje zahraničnych 
klientov, ktorych ochranne znamky su narušane 
inymi suťažiteľmi na slovenskom alebo českom 
trhu. Zastupuje podnikateľov pri prihlasovani ich 
ochrannych znamok v SR a ČR, ako i komunitar-
nych a medzinarodnych znamok. 

Ohľadne patentov na urovni EPO (European Pa-
tent Register) mame celkovo 27 prihlašok zastu-
penych našim patentovym zastupcom Ing. Rober-
tom E. Porubčanom, čo je najviac zo slovenskych 
kancelarii, rovnako tak mame najviac zastupeni 
v ramci patentovych prav v PCT konaniach na 
WIPO Ženeva.

Kancelaria sa zaoberala najma ochrannou znam-
kovych prav spoločnosti AutoCont Holding, ktora 
je najvačšim českym IT holdingom posobiacim 
v ČR a SR. Pravne služby zahŕňali prihlasovanie 
ochrannych znamok v SR, ČR, ako i europskej 
ochrannej znamky CTM. Kancelaria tiež zastupo-
vala nemecku spoločnosť High End Society, kto-
ra je najstaršim europskym organizatorom vystav 
a veľtrhov špičkovej audio techniky, v rozklado-
vom konani na UPV SR o navrhu na vyhlasenie za 
neplatnu obdobnej ochrannej znamky slovenskej 
spoločnosti, ako i v sudnom konani o zdržanie sa 
použivania označenia HIGH END slovenskou spo-
ločnosťou. V tomto konani bolo uspešne vydane 
predbežne opatrenie, ktore je prelomove v tom, že 
zakazalo slovenskej spoločnosti použivať ich plat-
nu ochrannu znamku.

V oblasti nehnuteľnosti kancelaria dlhodobo po-
skytuje pravne poradenstvo pri projektoch fran-
cuzskej developerskej skupiny Hamilton Group. 

V oblasti najomnych vzťahov sa kancelaria veno-
vala vyjednavaniu a uzatvaraniu najomnych vzťa-
hov pre odevne spoločnosti KENVELO a LEE COO-

PER, na desiatky obchodov v nakupnych centrach 
po celom Slovensku.  �
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Nosko & Partners s.r.o.

N osko & Partners je slovenská advokátska kan-
celária pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 

1990 s pobočkami v Bratislave, Banskej Bystrici 
a Veľkom Krtíši. Základom našej filozofie je dy-
namické prepojenie dlhoročných skúseností s ino-
vatívnym prístupom k riešeniu akýchkoľvek práv-
nych resp. ekonomických otázok. 

Úspech a spokojnosť našich klientov je alfou 
a omegou pôsobenia našej advokátskej kancelárie. 
Vďaka osobnému prístupu, maximálnej flexibilite 
členov nášho tímu a garancie poskytnutia nadštan-
dardných služieb v súlade s aktuálnymi potrebami 
klienta sa naši klienti stávajú našimi dlhoročnými 
obchodnými partnermi. Poskytovanie vysoko kva-
litných právnych služieb v čo najkratšom časovom 
horizonte je pre úspech našich klientov nevyhnut-
nosťou a pre nás samozrejmosťou.

Náš tím je zložený z kvalifikovaných, na výsled-
ky orientovaných a kreatívnych profesionálov, 
ktorým práca pre klienta a najmä spolupráca 
s klientom prináša nielen pracovné, ale aj osobné 
naplnenie. Súčasťou našej korporátnej kultúry je 
dôraz na neustále zvyšovanie kvalifikácie členov 
nášho tímu v právnej, ekonomickej ako aj jazyko-
vej oblasti.

Zároveň veríme v korporátnu spoločenskú zodpo-
vednosť – poskytovaním pro bono služieb, pod-
porou 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, právo obchodných 

spoločností, medzinárodné a európske právo

jazykové znalosti:  
�	anglický, nemecký, francúzsky, taliansky a špa-

nielsky jazyk

vzdelanie:
�	2001 – 2007 Univerzita Komenského, Bratislava 

– titul Mgr. 
�	2008 – 2010 City University of Seattle, double 

MBA degree – všeobecný manažment, finančný 
manažment, program v anglickom jazyku

�	2010 – 2011 Universität Wien, LL.M. – medziná-
rodné a európske ekonomické právo, program 
v nemeckom jazyku

�	2009 – 2014 Paneurópska vysoká škola, 
Bratislava – PhD. – medzinárodné právo, dizer-
tačná práca: Nadnárodné korporácie z hľadiska 
medzinárodného práva 

iné: 
�	správca v konkurzných a reštrukturalizačných 

konaniach
�	odborný asistent – medzinárodné právo, medzi-

národné ekonomické právo, medzinárodné ob-
chodné právo, Fakulta manažmentu, Univerzita 
Komenského, Bratislava 
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�	členka Českej spoločnosti pre medzinárodné 
právo, Praha 

�	členka Medzinárodnej asociácie pre kompara-
tívne právo a medzinárodné právo súkromné, 
Viedeň 

JUDr. Vladimír Nosko
partner

špecializácia: 
�	právo v oblasti energetiky, developerské projek-

ty a nehnuteľnosti, právo hospodárskej súťaže

jazykové znalosti:
�	nemecký a ruský jazyk

vzdelanie: 
�	1976 – 1980 Univerzita Komenského, Bratislava 

– titul JUDr. 

iné:
�	správca v konkurzných a reštrukturalizačných 

konaniach

Mgr. Michal Mihálik
partner

špecializácia:
�	developerské projekty a nehnuteľnosti, sporo-

vá agenda a vymáhanie pohľadávok, konkurzy 
a reštrukturalizácie

jazyky: 
�	anglický, nemecký a ruský jazyk

vzdelanie: 
�	2002 – 2007 Univerzita Komenského, titul Mgr.
�	2010 – Paneurópska vysoká škola, Bratislava – 

PhD. štúdium 

iné:
�	správca v konkurzných a reštrukturalizačných 

konaniach

Mgr. Peter Forgáč, senior associate, správca

JUDr. Antal Zsigo, senior associate

Mgr. Daniela Štefánska, associate

Mgr. Zoltán Rusznyák, associate

Mgr. Lucia Polomská Patoprstá, associate

Mgr. Jana Tereková, associate

Spolupracujúci advokáti:
JUDr. Miroslav Chromý (Veľký Krtíš) 
JUDr. Peter Tonhauser (Banská Bystrica), správca

REFERENCIE
�	právne poradenstvo realitnému fondu pôsobia-

cemu v CEE regióne v súvislosti s reorganizáci-
ou korporátnej štruktúry 

�	komplexné právne poradenstvo najväčšej slo-
venskej banke v oblasti konkurzov, reštruktura-
lizácií a vymáhania pohľadávok

�	komplexné právne poradenstvo banke a lea-
singovej spoločnosti pôsobiacich v rámci CEE 
regiónu

�	komplexné právne poradenstvo v oblasti com-
pliance, obchodu a workoutu významným fi-
nančným inštitúciám (slovenským a českým)

�	komplexné právne poradenstvo slovensko-ra-
kúskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti obno-
viteľných zdrojov energií, trvalo udržateľného 
rozvoja a energetickej efektívnosti

�	komplexné právne poradenstvo konzultačnej 
spoločnosti v oblasti distribúcie plynu a elek-
trickej energie koncovému spotrebiteľovi

�	komplexné právne poradenstvo spoločnosti pô-
sobiacej v oblasti distribúcie vody

�	komplexné právne poradenstvo medzinárodnej 
konzultačnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti ži-
votného prostredia a odpadového hospodárstva

�	komplexné právne poradenstvo holdingu pô-
sobiacemu v oblasti poľnohospodárstva a ché-
mie, najmä v korporátnej oblasti (fúzie a akvi-
zície, korporátna reorganizácia) a vymáhania 
pohľadávok
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�	komplexné právne poradenstvo rakúskej sku-
pine spoločností pôsobiacich na realitnom trhu 
v regióne CEE 

�	komplexné právne poradenstvo významnému 
slovenskému výrobcovi mrazených potravín 

�	komplexné právne poradenstvo obchodnej orga-
nizácii z SAE

�	poradenstvo spoločnosti, ktorá vlastní a spravu-
je obchodné centrum na západnom Slovensku 
v súvislosti s jej zmluvnou agendou

�	komplexné právne poradenstvo významnej R&D 
spoločnosti v oblasti výroby motorov  �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorinskej 2

811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 20 78 78 36

Fax: +421 2 20 78 78 36

e-mail: office@noskopartners.eu

URL: www.noskopartners.eu
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PETERKA & PARTNERS 
advokátska kancelária s.r.o. 
organizačná zložka

PETERKA & PARTNERS / 
Komplexné právne riešenie pre 
strednú a východnú Európu 
PETERKA & PARTNERS je nezávislá advokátska 
kancelária, ktorá od roku 2000 buduje integrova-
nú štruktúru vlastných pobočiek v kľúčových 
krajinách regiónu strednej a východnej Európy 
(CEE). V súčasnosti priamo pokrýva 9 krajín: Čes-
kú republiku, Slovensko, Poľsko, Bulharsko, Ru-
munsko, Rusko, Ukrajinu, Bielorusko a Maďarsko 
a pracuje v nej tím 150 právnikov a daňových 
poradcov. Kontinuálnym rozvojom sa v súčasnos-
ti kancelária stala lídrom v poskytovaní právnych 
služieb v celom CEE regióne.

PETERKA & PARTNERS je zároveň členom v me-
dzinárodných sieťach nezávislých advokátskych 
kancelárií TerraLex®, International Lawyers-
Network a Euroadvocaten, a svojim klientom tak 
dokáže prostredníctvom svojich zahraničných 
partnerov zabezpečiť poskytovanie právnych slu-
žieb vo viac ako 100 krajinách sveta.

Regionálna firma / Integrácia
Postupným budovaním vlastnej regionálnej infraš-
truktúry PETERKA & PARTNERS získala potrebné 
skúsenosti s efektívnou koordináciou právnych 
služieb. Priamou integráciou v regióne strednej 

a východnej Európy získala PETERKA & PART-
NERS jedinečnú možnosť poskytovať svojim klien-
tom regionálny právny servis „na kľúč“. Táto 
služba umožňuje klientom pôsobiacim vo viace-
rých krajinách regiónu do značnej miery optimali-
zovať náklady, podstatným spôsobom sprehľadňu-
je vzájomnú komunikáciu a v neposlednom rade 
zvyšuje efektivitu a reaktivitu. Súčasne umožňuje 
vyhnúť sa nevýhodám, ktoré zvyknú sprevádzať 
spoluprácu s niekoľkými rôznymi lokálnymi kan-
celáriami, ako sú napríklad nejednotný prístup, 
rôzna kvalita právnych služieb a zdĺhavá komuni-
kácia. PETERKA & PARTNERS túto službu posky-
tuje ako jedna integrovaná firma, nie ako sieť 
viacerých kancelárií.

PETERKA & PARTNERS sa riadi jednotnými vnútor-
nými procesmi, systémom hodnôt, ako aj novozave-
deným vlastným interným Etickým kódexom. Vďa-
ka interne zdieľanému know-how je pre klientov vo 
všetkých pobočkách zabezpečená rovnaká úroveň 
poskytnutých služieb s dôrazom na časovú a fi-
nančnú efektivitu. Kancelária poskytuje vo všet-
kých svojich pobočkách komplexné poradenstvo 
zahŕňajúce právne služby vrátane zastupovania pred 
súdmi a v rozhodcovskom konaní a súvisiace expert-
né daňové poradenstvo. Právne služby poskytuje 
kancelária v angličtine, vo francúzštine, v nemčine, 
ruštine, slovenčine, češtine, ukrajinčine, bulharčine, 
poľštine, rumunčine, bieloruštine a maďarčine. 
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Kancelárie je známa okrem iného svojou dlhodo-
bou spoluprácou s frankofónnou klientelou a v ob-
lasti poskytovania frankofónnych právnych slu-
žieb je považovaná za lídra na slovenskom trhu.

Medzi najvýznamnejších klientov kancelárie pat-
ria: Veolia Voda, PSA Peugeot Citroën, Swiss Re, 
Skanska, , BOUYGUES Travaux Publics, YIT Re-
ding, BOIRON, MYLAN, SENOBLE, Decathlon, So-
dexo, Tetra Pak alebo Atlas Copco. 

Výhody pre klientov
Klienti sa môžu spoľahnúť na to, že dostanú maxi-
málnu kvalitu služieb, vysokú odbornosť a op-
timálne právne a daňové riešenie. Klienti tiež 
pravidelne oceňujú efektívny prístup a prehľadné 
výstupy vrátane názorných a zrozumiteľných ta-
buliek a schém. 

Pri spolupráci v rámci viacerých pobočiek je pri-
danou hodnotou najmä jedna kontaktná osoba, 
ktorá koordinuje právnikov vo všetkých krajinách, 
čo pre klienta znamená menej času potrebného na 
zadávanie a vysvetľovanie tej istej problematiky 
vo viacerých krajinách. Klient dostáva výstupy 
z rôznych jurisdikcií v jednotnej štruktúre. Samo-
zrejmosťou je predvídateľnosť nákladov a ich jed-
noduchšie rozpočtovanie.

PETERKA & PARTNERS Bratislava 
v roku 2014

Od vstupu PETERKA & PARTNERS na slovenský 
trh v roku 2001 sa kancelária neustále posúva 
dopredu a dlhodobo rastie. Rok 2014 bol pre po-
bočku opäť mimoriadne úspešný. Kancelária rástla 
prípadovo, finančne i objemovo. Medzi klientov 
kancelárie sa počas roku 2014 zaradili niektoré 
významné spoločnosti ako napríklad DHL, Edi-
son Chouest Offshore, SVUS Pharma a.s., Nielsen, 
Transurb Technirail, či GLOBAL LOGIC. Rozvoj 
kancelárie svedčí o tom, že jej klientmi sú úspešné 
spoločnosti, ktoré sa na ňu obracajú nielen jedno-
razovo, ale tiež v rámci dlhoročnej kontinuálnej 
spolupráce.

Všetci členovia početného tímu v Bratislave dis-
ponujú skúsenosťami umožňujúcimi poskytovať 

právne služby podľa medzinárodných štandardov. 
Sú výborne odborne a jazykovo vybavení a väčši-
na z nich získala študijné či profesijné skúsenosti 
v zahraničí. 

Detailná znalosť domáceho právneho prostredia 
spolu so zahraničnými skúsenosťami umožňujú 
tímu efektívne riešiť právne problémy a spraco-
vávať komplexné analýzy aj v časovo mimoriadne 
krátkych termínoch. Neodmysliteľnou súčasťou 
poradenstva je aj posúdenie daňových aspektov 
transakcie a špecifických otázok transferového 
oceňovania. Pobočku si pravidelne vyberajú 
medzinárodné advokátske kancelárie, s ktorý-
mi úspešne spolupracuje pri realizácii globálnych 
transakcií na lokálnej úrovni, čo sa plne preja-
vilo aj v rámci roku 2014. Kancelária uspela aj 
v mnohých výberových konaniach.

Kľúčovými oblasťami bolo najmä pracovné 
právo, nehnuteľnosti, banking, M&A a daňové 
právo. 

Pracovné právo
Pracovné právo je jedna z najkľúčovejších oblas-
tí, ktorej sa kancelária dlhodobo venuje a v ktorej 
disponuje tímom právnikov s dlhoročnými odbor-
nými skúsenosťami. Tím sa venuje aj publikačnej 
a prednáškovej činnosti, organizuje školenia pre 
svojich klientov alebo iné subjekty a je tiež čle-
nom medzinárodných practice groups pre oblasť 
pracovného práva.

Klienti najviac oceňujú praktický prístup ohľadom 
day-to-day konzultácií ako aj to, že im PETER-
KA & PARTNERS vie ponúknuť riešenia na mieru 
v komplikovaných pracovnoprávnych otázkach 
a poskytnúť im podporu v urgentných situáciách 
v mimoriadne krátkych termínoch. Poskytovanie 
poradenstva v anglickom či francúzskom jazyku si 
cenia najmä nadnárodné skupiny pri zastrešovaní 
projektov a transakcií pre viacero krajín. Klienti 
si tiež vážia komfort jednej advokátskej kancelá-
rie pre 9 krajín so zachovaním jednotnej kvality 
poskytnutých právnych služieb s možnosťou bez-
problémového pokrytia aj ďalších jurisdikcií.

Bratislavská pobočka je svojou odbornosťou dl-
hodobo známa na trhu služieb pracovného práva. 
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Ako vyplýva aj z množstva referencií, klienti sa na 
ňu obracajú nielen s bežnou agendou (pracovno-
právna dokumentácia, skončenia pracovného po-
meru, zodpovednosť za škodu, systém benefitov 
a súvisiace daňovo právne dopady), ale aj so štruk-
túrovanými projektmi a v prípade, že potrebujú 
okamžite reagovať na zložité situácie. PETERKA 
& PARTNERS poskytovala poradenstvo v rámci 
niekoľkých kolektívnych vyjednávaní (ECCO, 
DHL), medzinárodného prenájmu zamestnan-
cov (SWISS RE) a pracovnoprávnych auditov, kde 
sa komplexne prepájajú všetky inštitúty pracov-
ného práva, či hromadných prepúšťaní (ECCO, 
Icopal). Pobočka tiež využila svoje medzinárodne 
skúsenosti a znalosti pri riešení globálnych tran-
sakcií spojených s prechodom zamestnancov či 
cezhraničným prenosom osobných údajov. 

Nehnuteľnosti / RealEstate
S postupným zmierňovaním dopadov ekonomic-
kej krízy prišlo aj k čiastočnému vzostupu nie len 
na trhu s nehnuteľnosťami ako takými, ale aj s in-
vestíciami zahraničného kapitálu do slovenského 
trhu. Naše služby v tejto oblasti zahŕňali komplex-
né riešenie otázok spojených s nájomnými zmluva-
mi pre strategické projekty našich klientov. V tejto 
súvislosti spomíname najmä pokračujúce rozsiahle 
poradenstvo v prípade City-Arena a.s. (trnavský 
štadión), AU Optronics (Slovakia) s. r. o. (nájom 
jednotlivých častí priemyselného parku), ako aj 
Swiss Re (nájom viacerých podlaží v bratislav-
skom obchodnom centre). Klientom sme rovnako 
tak poskytovali asistenciu v prípadoch väčších de-
veloperských projektov, ktorých realizácia už bola 
začatá a počas roku 2014 sa riešili viaceré otázky 
ohľadom ich správnej implementácie. Z tejto ob-
lasti vyberáme najmä spoločnosti SKANSKA a DE-
CATHLON, ktorých rozsiahle real estate aktivity sa 
naďalej rozvíjali. 

Banking
Oblasť bankovníctva a financií predstavovala pre 
bratislavskú kanceláriu v roku 2014 jednu z vý-
znamných oblastí poskytovania právnych služieb. 
Právne služby v oblasti financovania veľkých pro-
jektov, exportného financovania a refinancovania 
už poskytnutých úverov už tradične tvorili ťažisko 
právneho poradenstva. 

Z hľadiska významu, a to nielen pokiaľ ide o hod-
notu veci, bolo v minulom roku na prvom mies-
te poskytovanie právnych služieb pre skupinu 
City-Arena v súvislosti s komplexnou prestavbou 
futbalového štadióna A. Malatinského a výstavbou 
priľahlého polyfunkčného obchodného centra City 
Arena v Trnave. Tento široko sledovaný a media-
lizovaný projekt predstavuje doteraz najvýznam-
nejšiu investíciu klienta s veľkým významom pre 
mesto aj Slovensko. Bratislavská kancelária tiež, 
rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, poskyto-
vala právne poradenstvo pre významné slovenské 
a zahraničné banky ako aj pre významné globálne 
spoločnosti v súvislosti s financovaním ich aktivít.

M&A
V oblasti fúzií a akvizícií PETERKA & PARTNERS 
opätovne ťažila zo svojej pozície integrovaného 
poskytovateľa právnych služieb pevne etablované-
ho v regióne Strednej a Východnej Európy, ktorý 
je prostredníctvom svojich pobočiek schopný po-
skytovať a koordinovať právne služby vo viace-
rých jurisdikciách.

Táto schopnosť sa v roku 2014 prejavila pri via-
cerých akvizíciách. Bratislavská kancelária koordi-
novala niekoľko projektov, na ktorých sa podieľali 
viaceré pobočky PETERKA & PARTNERS. Typic-
kým príkladom takejto koordinovanej cross-bor-
der spolupráce bolo právne poradenstvo pre Niel-
sen, svetového lídra v oblasti zhromažďovania, 
spracovávania a analýzy trhových informácií 
a spotrebiteľských preferencií, prieskumov a me-
raní pri prevzatí skupiny Brandbank, na ktorom sa 
okrem bratislavskej kancelárie, podieľali aj poboč-
ky v niekoľkých ďalších štátoch Strednej Európy. 

Daňové právo
Okrem štandardných právno-poradenských slu-
žieb sa kancelária zameriava aj na právne služby 
v oblasti daňového práva. Kancelária disponuje 
tímom špecializovaných právnikov, ktorí sa venu-
jú tiež lektorskej činnosti a pravidelne publikujú 
v domácich a zahraničných periodikách. Kance-
lária sa vyznačuje expertízou v oblasti medziná-
rodného a európskeho daňového práva a posky-
tuje širokú paletu služieb, vrátane navrhovania 
a posudzovania daňových štruktúr. Právne služby 
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zahŕňajú aj zastupovanie klientov v konaní pred 
orgánmi finančnej správy a v súdnych konaniach.

Kancelária poskytuje taktiež osobitné daňovo-práv-
ne služby v oblasti práva transferového oceňova-
nia. Členovia tímu majú niekoľkoročné skúsenosti 
s právnymi aspektami a špecifickými atribútmi 
transferového oceňovania v rôznych priemysel-
ných odvetviach. Služby v tejto oblasti zahŕňajú 
daňové plánovanie, revíziu zmluvných vzťahov, 
asistenciu s vedením dokumentácie o transferovom 
oceňovaní a nastavenie celkovej stratégie transfe-
rového oceňovania v skupine. Poradenské služby 
v oblasti práva transferového oceňovania kance-
láriu výrazne odlišujú od ostatných subjektov na 
slovenskom trhu právnych služieb.  �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETERKA & PARTNERS  
advokátska kancelária s.r.o.  
organizačná zložka
Kapitulská 18/A

811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 54 41 87 00

Fax: +421 2 54 41 87 01

e-mail: office@peterkapartners.sk

URL: www.peterkapartners.com
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PRK Partners s. r. o.

PROFIL PRK PARTNERS
�	S viac ako 100 profesionálmi v Bratislave, Pra-

he a Ostrave sa PRK Partners (predtým Procház-
ka Randl Kubr) zaraďuje medzi najväčšie advo-
kátske kancelárie v strednej Európe.

�	PRK Partners bola založená v roku 1993 
a v Bratislave otvorila advokátsku kanceláriu 
v roku 2006. Momentálne v bratislavskej kance-
lárii pôsobí 20 právnikov.

�	Vytvorili sme mimoriadne silnú prax v oblasti 
fúzií a akvizícií, všeobecného korporátneho 
práva, súťažného práva, pracovného práva, 
daňového práva, bankovníctva a financií, 
reštrukturalizácií, práva nehnuteľností, kapitá-
lových trhov, verejných zákaziek, súdneho a ar-
bitrážneho konania.

�	Advokátska kancelária PRK Partners sa radí me-
dzi firmy odporúčané publikáciami Chambers 
Europe, Chambers Global, IFLR 1000, IFLR Le-
gal Experts a Legal 500. 

�	Advokátska kancelária PRK Partners získala pre-
stížne ocenenie „Law Firm of the Year Award for 
the Central European Region“ (Právnická firma 
roku pre región strednej Európy) za rok 2012, 
ktoré je udeľované významným britským časo-
pisom The Lawyer.

REFERENČNÉ TRANSAKCIE  
ROKU 2014

Bankovníctvo a financie 
Daňové právo  
SPP - distribúcia: Právne poradenstvo pri vydá-
vaní dlhopisov slovenského prevádzkovateľa dis-
tribučnej siete na medzinárodných kapitálových 
trhoch. 

Daňové právo 
Sporová agenda 
Právo obchodných spoločností 
Bankovníctvo a financie 
SGEF: Komplexná revízia vzorovej dokumentácie 
pre rôzne formy financovania nákupu motorových 
vozidiel a strojov (vrátane daňových otázok). 
Právne poradenstvo pri prevode úverových aktív 
a príprava súvisiacej dokumentácie. 

Právo obchodných spoločností 
Hospodárska súťaž 
Fúzie a akvizície 
Daňové právo  
ringier axel springer: Komplexné právne pora-
denstvo pri príprave realizácii novej štruktúry 
vykonávania obchodných aktivít tejto poprednej 
európskej mediálnej skupiny na území Slovenskej 
republiky, vrátane posúdenia tejto štruktúry z hľa-
diska práva hospodárskej súťaže, daňového práva 
obchodného práva. Pravidelné poradenstvo pri ak-
vizičných štruktúrach. 
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Právo obchodných spoločností 
Hospodárska súťaž 
Fúzie a akvizície
HOLCIM: Právne poradenstvo v oblasti práva hos-
podárskej súťaže poprednému producentovi ce-
mentu pri veľkej európskej transakcii ako aj pri 
podnikateľských aktivitách na Slovensku a v Čes-
kej republike.

Hospodárska súťaž
ČSOB: Právne poradenstvo v oblasti práva hospo-
dárskej súťaže a zastupovanie pred Protimonopol-
ným úradom SR v súvislosti s výkonom inšpekcie 
a vyšetrovaním.  
Zastupovanie pred Protimonopolným úradom SR 
v súvislosti s konaním voči Slovenskej bankovej 
asociácii.

ĎALŠÍ VÝZNAMNÍ KLIENTI 
V ROKU 2014 

�	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
�	AXA S.A. 
�	ESET, spol. s.r.o.  
�	GDF Suez 
�	H & M Hennes & Mauritz Holding B.V.                    
�	Holcim Ltd.                                                                
�	ING Bank N.V, pobočka zahraničnej banky
�	Johnson & Johnson, s.r.o. 
�	Kimberly-Clark
�	Klepierre management Slovensko s.r.o.
�	Marks & Spencer                                                    
�	OTP banka a.s.
�	PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
�	Proficredit a.s. 
�	Rettenmeier Holding AG
�	Rolex
�	Royal Mail Group Ltd.                                              
�	Sberbank   
�	SSE Distribúcia, a.s.
�	TransContainer
�	UPS SCS (Slovakia) s.r.o.                                            
�	VTG Aktiengesellschaft

KĽÚČOVÍ ČLENOVIA TÍMU

JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA 

partnerka, pracovala osem rokov v poprednej me-
dzinárodnej právnej kancelárii v Bratislave, kde 
sa stala v roku 2009 partnerkou. Špecializuje sa 
najmä na korporátne právo, právo verejného ob-
starávania, riešenie sporov vrátane zastupovania 
v rozhodcovských konaniach. V oblasti daní má 
rozsiahle skúsenosti vo všetkých oblastiach korpo-
rátneho i medzinárodného zdaňovania. Miriam je 
členkou Slovenskej advokátskej komory, Asociácie 
certifikovaných účtovníkov (ACCA), členkou pre-
zídia Slovenskej komory daňových poradcov, Ko-
misie pre občianske právo a Komisie pre dane pri 
Americko-slovenskej obchodnej komore. 

JUDr. Emil Nemec LL.M., PhD. 

partner, pracoval vo vedúcej americkej právnickej 
firme v New Yorku a v Prahe. Svoje skúsenosti 
obohatil v rokoch 1999 až 2003, keď pracoval vo 
Washington D.C. pre International Finance Corpo-
ration (IFC), člena skupiny World Bank Group. Ako 
IFC konzultant sa zaoberal predovšetkým finan-
covaním greenfield projektov v Afrike, Strednom 
Východe, Strednej Ázii, na Balkáne a tiež v Indii 
a Thajsku. Špecializuje sa hlavne na bankovníctvo, 
fúzie a akvizície a nehnuteľnosti. Je advokátom 
Slovenskej a Českej advokátskej komory a tiež ad-
vokátom v štáte New York.
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JUDr. Peter Oravec 

je partner bratislavskej pobočky PRK Partners. 
Jeho špecializáciou je súťažné právo, korporát-
ne právo, fúzie a akvizície a energetické právo. 
Narodil sa v Trnave na Slovensku. Na Univerzite 
Karlovej v Prahe získal magisterský titul z práva 
a na Univerzite Komenského doktorát (JUDr.) 
Predtým, než sa pripojil k PRK Partners pracoval 
desať rokov ako advokát v bratislavskej kancelárii 
vedúcej anglickej právnickej firmy. Je advokátom 
Slovenskej advokátskej komory.

JUDr. Martin Kríž 

partner, pracoval v roku 1999 a 2000 ako zahra-
ničný spolupracovník v poprednej advokátskej 
kancelárii v Londýne. S touto výnimkou, Martin 
pôsobí v PRK od roku 1996 a v roku 2001 sa stal 
partnerom. Martin je uznávaný odborník v oblasti, 
fúzií a akvizícií, bankovníctva a poisťovníctva. Je 
advokátom Slovenskej advokátskej komory a Čes-
kej advokátskej komory.

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

advokátka, vyštudovala Právnickú fakultu na Uni-
verzite Komenského v Bratislave v roku 2001. 
Doktorandské štúdium a následne habilitačné ko-
nanie v roku 2010 absolvovala vo vednom odbore 
pracovné právo na Trnavskej univerzite v Trnave, 
kde od roku 2001 pôsobí na Katedre pracovného 
práva a práva sociálneho zabezpečenia a vyučuje 
pracovné právo. V PRK Partners je vedúcou odde-
lenia pracovného práva. Je advokátkou Slovenskej 
advokátskej komory.

Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. 

advokát, nadobudol právnické vzdelanie na Práv-
nickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, kde získal titul Mgr. (2004), JUDr. 
(2006), PhD. (2008) a na Fakulte právnych vied 
Univerzity Hamburg (2005). V roku 2011 bol me-
novaný docentom v odbore obchodné právo a fi-
nančné právo. V súčasnosti pôsobí ako docent na 
Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva 
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.  �

PRK Partners s. r. o. 
Hurbanovo námestie 3 

811 06 Bratislava

Tel.: +421 2 32 33 32 32

Fax: +421 2 32 33 32 22

e-mail: bratislava@prkpartners.com

URL: www.prkpartners.com
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Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

R ödl & Partner je významnou medzinárodnou 
poradenskou spoločnosťou v oblasti 

�	právneho poradenstva,
�	daňového poradenstva, 
�	auditu, 
�	podnikového poradenstva a poradenstva v ob-

lasti IT,
�	Business Process Outsourcing. 

Od svojho založenia v roku 1977 v Nemecku vy-
budovala spoločnosť sieť 94 pobočiek v 43 kraji-
nách sveta a zamestnáva viac než 3700 odborní-
kov. Silnú trhovú pozíciu získala predovšetkým 
v Európe, v Ázii a v USA. 

Úzka spolupráca našich právnikov, audítorov, da-
ňových poradcov a účtovníkov na národnej i me-
dzinárodnej úrovni nám dáva možnosť poskytnúť 
našim klientom komplexné a kvalitné poraden-
stvo. Tento interdisciplinárny prístup sa v praxi 
osvedčil ako najlepšia metóda rýchleho a efektív-
neho riešenia problémov spojených s podnikateľ-
skou praxou našich mandantov.

Na Slovensku pôsobí Rödl & Partner už 22 rokov. 
Kancelária v Bratislave bola založená v roku 1993 
a dnes zamestnáva viac ako 60 ľudí. Vďaka našej 
odbornosti, dlhoročnej skúsenosti a znalosti pod-
nikateľského prostredia poskytujeme mandantom 
pri ich podnikateľských zámeroch profesionál-
ne služby na najvyššej úrovni. Filozofiou spo-
ločnosti je pristupovať ku každému mandantovi 
individuálne.

Právne poradenstvo poskytujeme na Slovensku 
prostredníctvom spoločnosti Rödl & Partner Advo-
káti, s.r.o. Naša kancelária sa špecializuje najmä 
na oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, 
správneho a daňového práva. 

Poradenstvo poskytujeme nielen právnickým 
a fyzickým osobám, ale aj verejnému sektoru, 
a klientov sprevádzame pri výkone ich činností 
a zámerov, tak aby bol zabezpečený ich komplex-
ný právny servis. Naším prvotným cieľom je riešiť 
záležitosti našich mandantov na vysokej odbor-
nej úrovni, flexibilne a individuálnym prístupom 
ku každej záležitosti a zabezpečiť ich maximálnu 
spokojnosť. 

Naša kancelária má v súčasnosti 14 právnikov, 
z toho 11 advokátov, ktorí poskytujú právne po-
radenstvo v slovenskom, nemeckom a anglickom 
jazyku. 

Advokátska kancelária poskytuje právne poraden-
stvo najmä v nasledujúcich oblastiach:

�	obchodné právo a právo obchodných 
spoločností;

�	občianske právo;
�	pozemkové právo a nehnuteľnosti;
�	energetika, obnoviteľné zdroje energie
�	daňové právo
�	pracovné právo a právo sociálneho 

zabezpečenia;
�	zmluvné právo;
�	akvizície a zlúčenia obchodných spoločností;
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�	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 1

Tel.: +421 2 57 20 04 44

Fax: +421 2 52 73 36 43 

e-mail: ra.bratislava @ roedl.sk

URL: www.roedl.com
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ROWAN LEGAL s.r.o.

R OWAN LEGAL je medzinárodná advokátska 
kancelária, ktorá bola založená v roku 1990 

v bývalom Československu. V súčasnosti pôsobí-
me na stredoeurópskom trhu. Naše pobočky sa na-
chádzajú v Bratislave, Brne, Ostrave a Prahe. Viac 
ako 40 našich právnych špecialistov sa venuje po-
radenstvu vo vybraných odvetviach práva. Vďaka 
dlhodobému pôsobeniu na medzinárodnom trhu 
právnych služieb sme sa stali exkluzívnym členom 
prestížnej globálnej skupiny advokátskych kance-
lárií MULTILAW pre Slovenskú republiku a Čes-
kú republiku. Naše členstvo v tejto skupine nám 
umožňuje sa podieľať na poskytovaní špecializo-
vaných právnych služieb vo viac ako 50 štátoch 
sveta. Nadobudnuté medzinárodné skúsenosti ná-
sledne využívame v lokálnej praxi. Od roku 2011 
sme rozšírili ponuku služieb aj o špecializované 
daňové poradenstvo, zaistenie komplexného vede-
nia účtovníctva a mzdový outsourcing. Pracujeme 
v tímoch naprieč pobočkami špecializujúcimi sa 
na vybrané právne odvetvia. Uvedená štruktúra 
významne prispieva nielen k rastu individualít, ale 
predovšetkým celého ROWANu.

Medzi hlavné špecializácie advokátskej kancelárie 
ROWAN LEGAL patrí riešenie sporov, právo ICT 
a verejné obstarávanie.

Verejné obstarávanie  
a PPP projekty

ROWAN LEGAL je kanceláriou, ktorá sa dlhodo-
bo a systematicky významne angažuje v oblasti 

verejného obstarávania a poskytuje svojim klien-
tom komplexné právne poradenstvo v tejto práv-
nej oblasti. Členovia teamu disponujú znalosťami 
získanými v projektoch realizovaných v podmien-
kach strednej Európy. Oblasť verejných investícií 
je jednou z hlavných oblastí odborného a praktic-
kého zamerania ROWAN LEGAL. Za zmienku stojí 
najmä komplexné právne poradenstvo klientov 
pri príprave zložitých ponúk a žiadostí o účasť vo 
verejnom obstarávaní na komplexné mnoho-milió-
nové projekty, najmä pre zahraničných klientov. 
Vo viacerých prípadoch ROWAN LEGAL úspešne 
zastupoval klientov aj v následných revíznych po-
stupoch na Úrade pre verejné obstarávanie a sú-
doch SR. 

Klientom advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL 
sú poskytované právne služby v oblasti verejného 
obstarávania pri všetkých postupoch komplexne, 
a to od prípravy žiadostí o účasť a ich príloh, vrá-
tane prípravy kompletnej dokumentácie na preu-
kázanie referencií a následne on-site asistencie pri 
kontrole žiadostí o účasť. Klienti advokátskej kan-
celárie ROWAN LEGAL sú významné IT spoločnos-
ti, ktoré sa v priebehu roka zúčastňujú množstva 
významných tendrov v hodnote stoviek miliónov 
eur. Advokátska kancelária ROWAN LEGAL za-
bezpečuje aj prípravu podkladov na preukázanie 
referencií zahraničnými subjektmi, vrátane kra-
jín mimo EÚ, subdodávateľské zmluvy a zmluvy 
o spracovaní osobných údajov medzi prevádz-
kovateľmi a sprostredkovateľmi. Významnú časť 
právnej podpory zo strany našej advokátskej kan-
celárie predstavujú vypracovania alebo risk ana-
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lýzy zmlúv, pokiaľ sú predložené obstarávateľom, 
a taktiež právna asistencia pri rokovacích kolách 
a revíznych postupoch. 

Vzhľadom na vysokú participáciu našich klientov 
vo verejných obstarávaniach vyhlásených ústred-
nými orgánmi štátnej správy Slovenskej republi-
ky, štátnymi inštitúciami, štátnymi podnikmi, ad-
vokátska kancelária ROWAN LEGAL zabezpečuje 
v značnej miere aj školenia a workshopy pre bid 
manažérov svojich klientov. Tieto sa konajú na 
pravidelnej báze s prihliadnutím na meniacu sa 
právnu úpravu verejného obstarávania. Právnu 
podporu v oblasti verejného obstarávania posky-
tujú klientom najmä JUDr. Lucia Menkeová, LLM 
a JUDr. Ľudovít Mičinský.

V súvisiacej oblasti PPP projektov má ROWAN LE-
GAL dlhodobé skúsenosti s poskytovaním právnej 
podpory v rámci koncesných a kvázikoncesných 
konaní. Na Slovensku sa ROWAN LEGAL podieľal 
na založení Asociácie PPP (2007), pričom JUDr. 
Ľudovít Mičinský pôsobil ako člen riadiaceho vý-
boru Asociácie PPP (2009 – 2011). 

V roku 2014 posilnila team ROWAN LEGAL senior 
právnička JUDr. Katarína Kováčová, špecializu-
júca sa na problematiku verejného obstarávania 
a PPP projektov, ktorá neoceniteľné skúsenosti 
získala pri vyše 7 ročnom pôsobení v advokátskej 
kancelária Ružička Csekes, s.r.o.

Významné projekty vo verejnom 
obstarávaní v roku 2014:

�	Komplexné právne poradenstvo klientovi v rám-
ci koncesie na stavebné práce (PPP projekt) 
s predpokladanou hodnotou zákazky presahujú-
cou 4,5 miliardy eur.

�	Právne poradenstvo klientovi pri príprave štúdie 
uskutočniteľnosti realizácie významného infraš-
truktúrneho projektu formou koncesie (PPP pro-
jekt) v hodnote viac ako 70 mil. eur. 

�	Komplexné právne poradenstvo v rámci verejné-
ho obstarávania a realizácie projektu,, ktorého 
účelom je dodávka, implementácia a uvedenie 
do prevádzky komplexného informačno-komu-
nikačného systému na výmenu, spracovávanie 
a ochranu utajovaných informácií Slovenskej 

republiky, Európskej únie a Severoatlantickej 
aliancie medzi ústredím Ministerstva zahranič-
ných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľský-
mi úradmi Slovenskej republiky.

�	Komplexné právne poradenstvo pre uchádza-
ča v rámci verejného obstarávania a realizácie 
projektu, kde Ministerstvo vnútra Slovenskej re-
publiky je prevádzkovateľom Systému podpory 
riadenia a spracovania informácií v komunikač-
nej a informačnej infraštruktúre integrovaného 
záchranného systému (112).

�	Komplexné právne poradenstvo pre uchádza-
ča v rámci verejného obstarávania a realizácie 
projektu, kde Ministerstvo vnútra Slovenskej re-
publiky je prevádzkovateľom Systému fyzickej 
a technickej ochrany štátnej hranice Slovenskej 
republiky. 

�	Komplexné právne poradenstvo pre uchádza-
ča pri verejnom obstarávaní zákazky s názvom 
„Elektronické služby mobilných jednotiek 
ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej 
republiky“ medzi Ministerstvom vnútra Sloven-
skej republiky a skupinou dodávateľov.

�	Komplexné právne poradenstvo pre CGI Slova-
kia s.r.o. pri príprave ponúk do verejných obsta-
rávaní vyhlásených Ministerstvom dopravy SR, 
Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spra-
vodlivosti SR, Ministerstvom financií SR, Slo-
venským plynárenským priemyslom, Národnou 
bankou Slovenska, Sociálnou poisťovňou a iné.

Riešenie sporov
ROWAN LEGAL je v súčasnej dobe jediná ad-
vokátska kancelária, ktorá disponuje priamo na 
Slovensku tímom špecialistov so skúsenosťami 
so zastupovaním v medzinárodných investičných 
sporoch na strane štátu. Právny team ROWAN 
LEGAL pôsobil a v súčasnosti aktívne pôsobí na 
strane SR vo viacerých medzinárodných investič-
ných sporoch. Za zmienku stojí najmä významný 
úspech ROWAN LEGAL pri zastupovaní Slovenskej 
republiky v medzinárodnej investičnej arbitráži so 
žalobcami - holandskými investormi A.J.Oosterge-
tel a T.Laurentius, kde na základe konečného roz-
sudku arbitrážneho tribunálu boli zamietnuté všet-
ky nároky žalobcov, pričom arbitrážny tribunál 
navyše priznal Slovenskej republike náhradu trov 
konania a právneho zastúpenie cca 2,4 mil. eur, 
pričom v súčasnosti prebiehajú konania nadväzu-
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júce na arbitráž. Nemenej úspešnou bola aj spolu-
práca s medzinárodnou advokátskou kanceláriou 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP pri ob-
rane Slovenskej republiky v medzinárodnej inves-
tičnej arbitráži so žalobcom HICEE (žaloba o cca 
1 mld. eur), kde advokátska kancelária ROWAN 
LEGAL pôsobila ako tzv. local counsel. V tomto 
konaní došlo úspešnému uplatneniu jurisdikčných 
námietok na základe čoho arbitrážny tribunál ko-
nanie zastavil.

Právne služby ROWAN LEGAL poskytované Slo-
venskej republike sa okrem samotného zastupo-
vania v procese medzinárodného arbitrážneho 
konania týkajú aj ďalších oblastí, ktoré majú na 
arbitrážne konanie dopad. V oblasti bránenia záuj-
mov štátu prevzala advokátska kancelária ROWAN 
LEGAL zastupovanie Slovenskej republiky – Ná-
rodnej rady SR v multimiliónových súdnych spo-
roch s akcionármi zdravotných poisťovní. V týchto 
sporoch čelí Slovenská republika nárokom žalob-
cov, spolu prevyšujúcim 650 mil. eur.

Okrem zastupovania v medzinárodných investič-
ných sporoch zastupuje ROWAN LEGAL aj v me-
dzinárodnej obchodnej arbitráži, napr. nedávno 
bola advokátska kancelária ROWAN LEGAL poc-
tená možnosťou komplexne zastupovať Letisko M. 
R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) v arbit-
ráži pred Medzinárodným rozhodcovským súdom 
Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) v Paríži 
v spore s obchodným partnerom ohľadne nárokov 
presahujúcich sumu 500 000 eur.

Advokáti ROWAN LEGAL (najmä JUDr. Martin 
Maisner, PhD., JUDr. Ľudovít Mičinský a JUDr. 
Ing. Miloš Olík, LLM) nie len zastupujú klientov 
v sporoch, ale pôsobia aj ako rozhodcovia zapísaní 
v zoznamoch rozhodcov rešpektovaných rozhod-
covských súdov, napr. London Court of Internatio-
nal Arbitration, Vienna International Arbitration 
Centre, Rozhodcovský súd Hospodárskej Komory 
ČR a Agrárnej Komory ČR a pod.

Okrem vyššie uvedeného advokáti ROWAN LEGAL 
úspešne zastupujú záujmy klientov pred súdmi 
v Slovenskej republike, najmä v obchodno-práv-
nych sporoch, sporoch o náhradu škody, sporoch 
vyplývajúcich z ICT práva, práva duševného vlast-
níctva, práva verejného obstarávania a Dohovoru 

OSN o medzinárodnej kúpe tovaru. Za zmienku 
stojí taktiež zastupovanie vydavateľov periodickej 
tlače v medializovaných sporoch týkajúcich sa zá-
sahu do ich autorských práv zo strany monitorova-
cej agentúry, v ktorých sa riešia významné otázky 
autorského práva. 

Nedávno bola advokátska kancelária ROWAN LE-
GAL tiež poverená zastupovaním najväčšieho slo-
venského výrobcu komponentov bielej techniky 
v spore pred súdmi SR vedenom proti talianskej 
spoločnosti, v ktorom sa uplatňujú nároky vyplý-
vajúce z dodania vadných výrobkov, pričom poža-
dovaná náhrada škody činí takmer 3 mil. eur.

Okrem uvedeného podporuje ROWAN LEGAL 
pro bono študentské tými v simulovaných arbit-
rážnych sporoch – napr. v roku 2013 advokáti 
ROWAN LEGAL JUDr. Ľudovít Mičinský a JUDr. 
Ing. Miloš Olík, LLM dosiahli významné úspechy 
so študentmi Paneurópskej Vysokej školy vo finá-
le International ADR Mooting Competition 2013 
v Hong Kongu a v semifinále Frankfurt Investment 
Arbitration Moot 2014.

Právo informačných technológií 
Právnej problematike informačných a komunikač-
ných technológií sa advokáti ROWAN LEGAL venu-
jú od samotného nástupu tejto oblasti v 90. rokoch 
20. storočia a ROWAN LEGAL patrí k popredným 
advokátskym kanceláriám v oblasti práva ICT. 
V tejto oblasti poskytujeme právnu podporu odbe-
rateľom i dodávateľom rozsiahlych informačných 
systémov a kľúčových IT služieb, riešime právne 
vzťahy k počítačovým programom, vrátane ich 
autorskoprávnej a ďalšej ochrany a spolupracovali 
sme na mnohých projektoch implementácie infor-
mačných systémov. Medzi významné špecializá-
cie kancelárie patrí právne poradenstvo v oblasti 
elektronických komunikácií, a to pri dodávkach 
a implementáciách technických riešení a taktiež 
v oblasti poskytovania ICT služieb. Disponujeme 
rozsiahlymi skúsenosťami v otázkach regulácie 
elektronických komunikácií a súvisiacich odvet-
viach (IT, ochrana osobných údajov apod.). Popri 
uvedenej agende sa advokátska kancelária inten-
zívne zaoberá taktiež aktuálnymi témami, ako je 
napr. cloud computing, kybernetická bezpečnosť, 
pričom výnimočné skúsenosti má ROWAN LEGAL 
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tiež v rámci projektov zavádzania outsourcingu 
v oblasti ICT. Členovia tímu pravidelne prednášajú 
na desiatkach konferencií a aktívne publikujú mo-
nografie na aktuálne témy (napr. Právne aspekty 
outsourcingu či Základy práva informačných tech-
nológií, ktoré vznikli pod vedením JUDr. Martina 
Maisnera, PhD). Vedúci špecializácie JUDr. Josef 
Donát, LLM je aktívnym členom pracovnej skupi-
ny pre digitálnu kontinuitu pri Rade vlády ČR pre 
konkurencieschopnosť a informačnú spoločnosť 
a zameriava sa hlavne na otázku dlhodobej archi-
vácie elektronických dokumentov, cloud compu-
ting a spracovanie osobných údajov. Naši právnici 
sú dokonca považovaní za spolutvorcov právnej 
teórie outsourcingu ICT a cloud computingu. Na 
Slovensku vedie projekty v oblasti práva infor-
mačných technológií JUDr. Lucia Menkeová, LLM, 
ktorá pravidelne prednáša na významných kon-
ferenciách k aktuálnym témam ICT práva a prá-
va duševného vlastníctva, ako aj na akademickej 
pôde a je členkou pracovnej skupiny pre štandar-
dizáciu informačných systémov verejnej správy 
Ministerstva financií SR.

Právny team ROWAN LEGAL je autorom knižnej 
publikácie „Základy práva informačných techno-
lógií“, ktorá vyšla vo vydavateľstve Iura Edition 
(člen Wolters Kluwer) v prvej polovici roka 2013 
a je na Slovensku jedinou publikáciou svojho 
druhu.

V oblasti práva ICT získava ROWAN LEGAL dl-
hodobo významné ocenenia – aktuálne opakova-
ne napr. Právnická firma roka v Českej republike 
v oblasti Právo informačných technológií.  �
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Ružička Csekes s. r. o. 

N aša advokátska kancelária, ktorá disponuje 
kapacitou 39 advokátov a advokátskych kon-

cipientov, ponúka svojim klientom celé spektrum 
odborného právneho a daňového poradenstva. 

Advokátska kancelária  
Ružička Csekes s.r.o.

Ružička Csekes s.r.o. in association with members 
of CMS vznikla v júni 2009 ako právny nástupca 
dvoch od vzniku Slovenskej republiky samostatne 
existujúcich advokátskych kancelárií, Ružička & 
partners, s.r.o. a CVD, s.r.o. Pôsobí tak na sloven-
skom trhu už takmer 23 rokov. Spojenie obidvoch 
kancelárií nám umožnilo vytvoriť novú dimenziu 
poskytovania právneho poradenstva a prehĺbiť na 
jednej strane komplexnosť a univerzálnosť a na 
druhej strane hlbokú odbornú špecializáciu našich 
služieb. 

Naša asociácia s CMS Alianciou
Od roku 2004 sme asociovaní s členmi medzi-
národnej aliancie advokátskych kancelárií CMS, 
ktorá je celkovo s vyše 3 000 právnikmi pôsobia-
cimi v približne 53 európskych a svetových met-
ropolách a 33 jurisdikciách jednou z najväčších 
organizácií združujúcich vedúcich poskytovateľov 
právnych a daňových služieb na európskom trhu 
s obzvlášť silným postavením v regióne strednej 
a východnej Európy. Naša pozícia na lokálnom 
trhu a silné domáce personálne zázemie v kombi-
nácii s unikátnym modelom spolupráce s nadná-

rodnou alianciou poskytovateľov právnych a da-
ňových služieb nám umožňuje v plnom rozsahu 
zdieľať a využívať medzinárodné know-how, apli-
kovať zahraničné skúsenosti a históriou testované, 
alebo naopak na trh flexibilne reagujúce inovatív-
ne riešenia, implementovať unifikované, vysokým 
klientskym nárokom zodpovedajúce štandardy 
v manažmente odbornej práce a zabezpečovať 
efektívnu organizáciu a riadenie vzťahov s domá-
cimi a zahraničnými klientmi. Takýmto prístupom 
sa snažíme neustále zvyšovať kvalitu našich slu-
žieb a nielen reaktívne, ale aj proaktívne, adreso-
vať požiadavky klientov a vývoj na trhu právnych 
služieb.

Našu advokátsku kanceláriu 
a našich skúsených advokátov 
pravidelne hodnotia 
medzinárodné právnické 
ratingové agentúry.
„Právnici  firmy  Ružička  Csekes  sú  vždy  veľmi  ná-
pomocní a majú mimoriadne profesionálny prístup.“ 
Klienti o Ružička Csekes podľa Legal 500, 2014

Výsledky našej práce a neustáleho zlepšovania 
kvality našich služieb, boli v rokoch 2014 a 2013 
ocenená absolútnym víťazstvom v súťaži Práv-
nická firma roka v kategórii Domáca advokátska 
kancelária. V roku 2014 sme sa taktiež stali Práv-
nickou firmou roka v kategórii Právo obchodných 
spoločností a obhájili sme prvenstvo z roku 2013 
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v kategórii Verejné obstarávania. V ďalších 9 ka-
tegóriách tejto súťaže sme boli zároveň klasifiko-
vaní ako „Veľmi odporúčaná kancelária“.

Čím sa snažíme odlíšiť
�	Udržiavame a rozvíjame vysoké renomé našich 

uznávaných odborníkov v kľúčových oblastiach 
práva.

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

�	Dôkladne zohľadňujeme európsko-právnu 
dimenziu. 

�	Hoci sú veľké jednorazové transakcie jednou 
z kľúčových oblastí našej praxe, nesústredíme 
sa len na ne. Práve naopak, kontinuálne posky-
tujeme priebežné, denno-denné právne pora-
denstvo pre množstvo medzinárodných lídrov 
v celom spektre hospodárskych sektorov, ako aj 
pre vedúce domáce spoločnosti.

�	Naše personálne zázemie spočívajúce v tíme 38 
advokátov a advokátskych koncipientov a ro-
bustnej prevádzkovej podpore neprávnického 
personálu nám umožňuje paralelne zvládať 
množstvo odborne, vecne a časovo náročných 
projektov s okamžitým nasadením bez toho, aby 
tým bolo dotknuté priebežné, denno-denné po-
radenstvo našim stálym klientom.

�	Do našich odborných tímov môžeme kedykoľ-
vek zapojiť právnikov z medzinárodnej siete 
CMS, čo nám umožňuje poskytovať kvalifiko-
vané poradenstvo v cezhraničných mandátoch 
realizovaných pre zahraničných klientov na Slo-
vensku, ale bežne aj pre domácich klientov na 
medzinárodných projektoch. 

�	Snažíme sa poskytovať pragmatické a komerčne 
orientované právne poradenstvo.

�	Naším cieľom je nájsť pre klienta optimálne 
právne riešenie s najvyššou efektivitou nákla-
dov. Naše mandáty vždy realizujú advoká-
ti alebo advokátski koncipienti s potrebnými 
skúsenosťami a senioritou tak, aby sme zabez-
pečili optimálnu kvalitu ale aj efektivitu práce 
a nákladov. 

�	Využívame moderné informačné a riadiace sys-
témy a procesy, ktoré zvyšujú efektivitu a or-
ganizáciu našej práce. Ponúkame inovatívne 
riešenia.

�	Podporujeme vysokú úroveň profesionálnych, 
etických a komerčných štandardov.

�	Poskytujeme služby v angličtine, nemčine, ma-
ďarčine a v ruštine. 

Kľúčové oblasti praxe 
�	Právo obchodných spoločností, fúzie, akvizície 

a iné korporátne transakcie 
�	Právo v oblasti developerských projektov ne-

hnuteľností, stavieb a životného prostredia
�	Súdne spory a arbitráže
�	Energetika
�	Právo v oblasti verejných služieb, verejnej in-

fraštruktúry, verejného obstarávania a PPP 
projektov 

�	Bankovníctvo, finančné služby a projektové 
financovanie

�	Právo hospodárskej súťaže a regulácia v sieťo-
vých odvetviach

�	Elektronické komunikácie
�	Právo duševného vlastníctva, všeobecné civilné 

právo a pracovné právo
�	Európske právo
�	Daňové právo 

Naši klienti
Našu klientskú základňu tvoria predovšetkým 
medzinárodné spoločnosti, vrátane mnohých sve-
tových lídrov a gigantov v kľúčových oblastiach 
hospodárstva, ale aj vedúce domáce spoločnosti 
a subjekty verejnej správy. 

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

�	U.S. Steel
�	Siemens
�	Honeywell
�	E.ON
�	MOL
�	Slovnaft
�	SPP
�	EnerCap Capital Partners
�	Chartis/AIG
�	Deutsche Bank 
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�	OTP Banka
�	BAWAG
�	KBC Bank NV
�	UniCredit Group
�	The Coca Cola Company
�	Société des Produits Nestlé
�	GlaxoSmithKline Slovakia
�	Johnson & Johnson
�	Nike
�	BauMax
�	Hornbach
�	Hochtief
�	ACS Group
�	Alpine
�	STRABAG/Zipp
�	Porsche Group
�	Škoda Auto
�	Continental Matador
�	Austrian Airlines
�	Slovak Telekom
�	Jadrová a energetická spoločnosť Slovenska
�	Železničná spoločnosť Slovensko
�	Železnice Slovenskej republiky
�	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
�	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky 
�	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
�	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
�	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
�	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 verej-
ný sektor, zahraničných investorov či domácich 
ekonomických lídrov. Naše skúsenosti zahŕňajú 
účasť na tých najväčších transakciách realizova-
ných počas samostatnosti Slovenskej republiky 
od privatizácie a reštrukturalizácie podnikov ako 
Východoslovenské železiarne Košice, Slovenský 
plynárenský priemysel a Slovenské elektrárne až 
po mamutie infraštrukturálne projekty elektronic-
kého mýta, výstavby diaľnic a univerzitnej nemoc-
nice formou PPP modelu a novej atómovej elek-
trárne v Jaslovských Bohuniciach.

Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré sme reali-
zovali v období ostatných piatich rokov patria.

�	Poradenstvo Ministerstvu zdravotníctva Sloven-
skej republiky pri príprave štúdie realizovateľ-
nosti a ďalších prípravných prácach vo vzťahu 
k významnému PPP DBFOT projektu spočívajú-
cemu vo výstavbe novej nemocnice v Bratislave 
(v celkovej približnej hodnote projektu 6 mld. 
eur) a outsourcingu podstatnej časti zdravotnej 
starostlivosti v bratislavskom regióne súkrom-
nému partnerovi.

�	Poradenstvo pre regionálneho lídra v oblas-
ti ťažby, spracovania ropy a predaja ropných 
produktov, spoločnosť MOL Plc., pri akvizícii 
prevádzkovateľa čerpacích staníc ENI v SR, ČR 
a Rumunsku.

�	Poradenstvo pre konzorcium bank (vedené KBC 
Bankou) v súvislosti s reštrukturalizáciou úveru 
poskytnutého v súvislosti s výstavbou EURO-
VEA, najväčšieho komerčno-retailového develo-
pmentu v Bratislave

�	Poradenstvo Slovenskej republike pri realizá-
cii troch diaľničných PPP projektov v celkovej 
kombinovanej čistej súčasnej hodnote prevyšu-
júcej 10 miliárd eur. V rámci PPP programu re-
alizovaného v rokoch 2008 – 2010 bol úspešne 
zrealizovaný projekt rýchlostnej cesty R1, ktorý 
zahŕňal návrh, financovanie, výstavbu a pre-
vádzku viac ako 50 km dlhého úseku rýchlostnej 
cesty. Bol to prvý cestný PPP projekt v Sloven-
skej republike, ktorý získal financovanie a bol 
implementovaný. Tento projekt, pri ktorom sme 
koordinovali prácu medzinárodného tímu práv-
nych, finančných a technických poradcov, získal 
v roku vysoké medzinárodné ocenenie „2009 In-
frastructure Deal of the Year”. 

�	Poradenstvo Jadrovej a energetickej spoločnosti 
Slovenska, spoločnému podniku štátnej spoloč-
nosti JAVYS a českej energetickej spoločnos-
ti ČEZ, pri výstavbe nových jadrových blokov 
atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach 
s hodnotou 4 – 6 miliárd eur. 

�	Poradenstvo Národnej diaľničnej spoločnosti 
pri realizácii projektu elektronického mýta pre 
takmer všetky slovenské diaľnice, rýchlostné 
cesty a cesty prvej triedy. Projekt, ktorý bol 
prvým úspešne zrealizovaným PPP projektom 
na národnej úrovni v Slovenskej republike, je 
založený na satelitnom systéme a má hodnotu 
viac ako 800 miliónov eur. 

�	Poradenstvo spoločnosti Slovak Telekom a jej 
dcérskej spoločnosti T-Mobile Slovensko v sú-
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vislosti s ich zlúčením. Pred zlúčením boli T-Mo-
bile Slovensko a Slovak Telekom druhým a tre-
tím najväčším telekomunikačným operátorom 
na Slovensku, pričom každá z týchto spoločností 
dosahovala príjmy vo výške zhruba 500 milió-
nov eur. Následkom zlúčenia vznikla najväčšia 
telekomunikačná spoločnosť v krajine. 

�	Poradenstvo pre OSRAM, dcérsku spoločnosť 
spoločnosti Siemens, v súvislosti so všetkými 
aspektmi cezhraničného zlúčenia slovenskej 
akciovej spoločnosti (ktorá mala byť následníc-
kou spoločnosťou) a jej dcérskych spoločností 
v Maďarsku a Rakúsku. Koordinujúc celý me-
dzinárodný tím, naša kancelária v spolupráci 
s kanceláriami CMS v Budapešti a vo Viedni 
poskytovala poradenstvo v súvislosti so všet-
kými potrebnými registráciami v troch štátoch 
a všetkými aspektmi novej podnikovej štruktúry 
vytvorenej v Slovenskej republike pre následníc-
ku spoločnosť. 

�	Poradenstvo pre svetového lídra v oblasti život-
ného poistenia, spoločnosť Metlife, v súvislosti 
so slovenskou časťou akvizície poisťovne Ali-
co (American Life Insurance Co) pri transakcii 
s hodnotou 15 miliárd USD. 

�	Poradenstvo súkromnej investičnej spoločnosti 
Advent International v súvislosti s akvizíciou 
spoločnosti Provimi, tretieho najväčšieho vý-
robcu suchých krmív a krmív v konzervách pre 
domáce zvieratá v Európe. Išlo o cezhraničnú 
akvizíciu, do ktorej boli zapojení právnici CMS 
zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Ma-
ďarska, Holandska, Poľska, Rumunska, Ruska 
a z Veľkej Británie. 

�	Poradenstvo svetovému priemyselnému gigan-
tovi, spoločnosti Honeywell, pri vybudovaní 
nového závodu na výrobu turbodúchadiel pri 
Prešove. Išlo o jeden z najväčších projektov na 
zelenej lúke vybudovaných zahraničným in-
vestorom v Slovenskej republike počas posled-
ných rokov.

�	Poradenstvo pre Letisko Milana Rastislava Šte-
fánika v Bratislave pri projekte výstavby nového 
terminálu pre cestujúcich v hodnote okolo 100 
mil. eur. Vybudovanie tohto terminálu zvýšilo 
kapacitu letiska na 5 mil. cestujúcich ročne. 

�	Poradenstvo Ministerstvu kultúry Slovenskej re-
publiky pri projekte rekonštrukcie Slovenskej ná-
rodnej galérie v hodnote približne 40 mil. eur.  �
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SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.

A dvokátska kancelária SEDLAČKO & PART-
NERS patrí medzi stredne veľké advokát-

ske kancelárie, s mladým kolektívom právnikov. 
Odborne je profilovaná predovšetkým na oblasť 
obchodného práva, najmä na problematiku ob-
chodných záväzkových vzťahov, nesporovú agen-
du v oblasti obchodných kontraktov, súdne a roz-
hodcovské obchodno-právne spory, právne vzťahy 
k nehnuteľnostiam, zmenkové právo, vymáhanie 
pohľadávok, konkurz a reštrukturalizáciu, dobro-
voľné dražby, náhradu škody, nekalú súťaž, kapi-
tálové investície a akvizície, due diligence.

Osobitne sa špecializujeme na právne služby vo 
finančnom sektore (bankovníctvo, leasingové spo-
ločnosti), vrátane jednotlivých spôsobov riešenia 
úverového zlyhania korporátnych a retailových 
bankových klientov. Poskytujeme komplexný 
právny servis viacerým bankám a popredným fi-
nančným inštitúciám so zahraničnou a slovenskou 
majetkovou účasťou. Náš odborný tím má rozsiah-
le skúsenosti so špecifikami podnikateľského pros-
tredia na Slovensku, čo vytvára priestor pre kvalit-
né, efektívne a rýchle riešenia v prospech klienta.

Dôraz kladieme v prvom rade na vysokú úroveň 
profesionality, nadštandardnú odbornú spôsobilosť 
a kompetentnosť, flexibilitu, absolútnu diskrétnosť 
a lojálnosť. V rámci striktne proklientského prístu-
pu sme pripravení bezvýhradne prispôsobiť po-
skytované právne služby individuálnym nárokom 
mandanta.

Advokátska kancelária SEDLAČKO & PARTNERS má 
v súčasnosti 13 právnikov, z toho 6 advokátov.

„Banking Law Firm of the Year – Slovakia“ (Acqui-
sition International 2013 a 2014)  �
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Štefánikova 8
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Tel.: +421 2 54 63 02 26 
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www.epravo.sk | EPRAVO.SK |   135

S

SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.

Náš príbeh
Čo môže robiť advokátsku kanceláriu výnimoč-
nou? Pre nás sú to ľudia a túžba robiť veci inak. 
Vďaka tejto túžbe sme vyštudovali na prestížnych 
univerzitách a získali roky skúseností v popred-
ných advokátskych kanceláriách. Vďaka tejto 
túžbe sme zostali na Slovensku a vybudovali špič-
kovú slovenskú advokátsku kanceláriu založenú 
na tradičných hodnotách, vysokej špecializácii 
a maximálnej kvalite poskytnutých služieb.

Naše hodnoty
Jednoducho
Vieme, že Váš čas môžete tráviť aj užitočnejšie 
a krajšie ako lúštením právnych kľučiek a kompli-
kovaných dokumentov. Veľmi radi to spravíme za 
Vás. Kladieme dôraz na prípravu zrozumiteľných 

dokumentov, prehľadnú evidenciu našej práce 
a otvorenú komunikáciu.

Dlhodobo
Istotne hľadáte niekoho, na koho sa môžete spoľah-
núť. Kedykoľvek a kdekoľvek. My tiež. Záleží nám 
na dlhodobých osobných vzťahoch a vzájomnej 
dôvere. Kladieme dôraz na tradičné hodnoty advo-
kátskej profesie. Našu prácu chápeme ako poslanie 
a chceme ju vykonávať čestne, poctivo a diskrétne.

Osobne
Pre nás ste výnimočný. Ku každému z Vás chce-
me pristupovať individuálne a venujeme osobitnú 
pozornosť pochopeniu Vašich potrieb. Pri posky-
tovaní právnych služieb Vám ponúkame osobný 
prístup a vysokú mieru flexibility, špecializácie 
a inovácie.

Bezpečne 
Diskrétnosť a maximálna bezpečnosť Vašich do-
kumentov a informácii sú pre nás veľmi dôležité. 
Spolupracujeme so špičkovými IT odborníkmi, 
aby sme Vaše informácie ochránili. Osobitnú po-
zornosť a starostlivosť venujeme výberu našich ko-
legov a spolupracovníkov.

Získané ocenenia
Naša kancelária a naši právnici sú odporúčaní ako 
poprední odborníci medzinárodnými publikáciami 
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ako Chambers Global, Chambers Europe a IFLR1000 
a v prestížnej súťaži Právnická firma roka.

Špecializácia
Sme modernou a inovatívnou slovenskou advo-
kátskou kanceláriou. Poskytujeme profesionálne 
právne služby zodpovedajúce najvyšším medzi-
národným štandardom vo všetkých významných 
právnych oblastiach. Vďaka vysokej miere špe-
cializácie ponúkame maximálnu efektívnosť a fle-
xibilnú cenovú politiku. Medzi najvýznamnejšie 
oblasti našej špecializácie patrí:

Bankovníctvo a financie
Poskytujeme právne poradenstvo pri všetkých ty-
poch finančných transakcií plne zohľadňujúc za-
užívané medzinárodné obchodné zvyklosti a štan-
dardy organizácií ako LMA, ISDA a ISMA. Radi 
Vám pomôžeme pri štruktúrovaní financovania, 
príprave bilaterálnych a syndikovaných úvero-
vých zmlúv a zabezpečovacích zmlúv, ako aj v ob-
lasti bankovej regulácie a finančného dohľadu, 
cenných papierov a derivátov. 

Súdne spory a arbitráže
Poskytujeme komplexné právne poradenstvo 
a zastúpenie v obchodných, občianskych a správ-
nych súdnych konaniach pred všeobecnými súd-
mi Slovenskej republiky, ako aj v konaniach pred 
Ústavným súdom SR. Významnou oblasťou našej 
špecializácie je právne poradenstvo a zastupova-
nie v rozhodcovských konaniach, vrátane konaní 
pred rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory (SOPK), rozhodcovským 
súdom Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), 
Medzinárodným centrom pre riešenie investičných 
sporov (ICSID) a ad hoc tribunálmi.

Nehnuteľnosti a stavebníctvo
Klientom poskytujeme právne poradenstvo pri 
kúpe, predaji a prenájme akýchkoľvek typov ne-
hnuteľností, pričom naše služby zahŕňajú právne 
due diligence, prípravu a negociáciu zmluvnej 
dokumentácie, vrátane zmlúv podľa štandardov 
FIDIC. Rovnako poskytujeme komplexné právne 
poradenstvo pri výstavbe, vrátane prípravy zmlúv 

o výstavbe, developerských zmlúv, zmlúv s archi-
tektmi a pod., ako aj v procese EIA a pri získavaní 
územných rozhodnutí, stavebných povolení a ko-
laudačných rozhodnutí.

Energetika
Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v ob-
lasti povoľovania a regulácie podnikania v oblasti 
energetiky, vrátane otázok spojených s cenovou 
reguláciou, podporou OZE a distribúciou a ob-
chodovaním s elektrinou, plynom a teplom. Klien-
tom rovnako poskytujeme právne poradenstvo 
pri výstavbe, kúpe a predaji rozličných druhov 
elektrární.

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
Súčasťou našich právnych služieb je právne po-
radenstvo v odpadovom hospodárstve a ochrane 
pôdy, vôd a ovzdušia. Radi Vám pomôžeme pri 
implementácii nového zákona o odpadoch, prípra-
ve odborných stanovísk a právnych podaní.

Duševného vlastníctvo
Poskytujeme komplexné právne poradenstvo naj-
mä v oblasti licenčného práva, prípravy zmluvy 
o vytvorení a prevádzke softwarových riešení 
a pri financovaní s využitím aktív duševného 
vlastníctva.

Medzinárodný rozmer
Uvedomujeme si význam medzinárodných skú-
seností a kvalitného medzinárodného vzdelania. 
Naši právnici získali vzdelanie na prestížnych za-
hraničných univerzitách ako University of Cam-
bridge, KU Leuven, Université Paris-Est, Universi-
té de Strasbourg a Universität Tübingen a bohaté 
pracovné skúsenosti v popredných medzinárod-
ných a domácich advokátskych kanceláriách. 
Všetci advokáti sú členmi Slovenskej advokátskej 
komory; jeden je solicitorom pre Anglicko a Wa-
les. Hovoríme a pracujeme v slovenskom, anglic-
kom, francúzskom a nemeckom jazyku.
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Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
partner a advokát

M: +421-910-909919 
E: jsemancin@semancinpolacek.sk

Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A.
partner a advokát

M: +421-908-625242 
E: ppolacek@semancinpolacek.sk 
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Schönherr Rechtsanwälte GmbH, 
organizačná zložka

S chönherr je jednou z najvýznamnejších ad-
vokátskych kancelárií v strednej a východnej 

Európe. So svojou rozsiahlou sieťou 13 kancelárií 
a s tímom viac než 300 právnikov ponúka svojim 
klientom unikátne pokrytie 17 krajín tohto regió-
nu. Právnici Schönherr sú uznávanými odborník-
mi v rôznych oblastiach práva, na ktoré sa špe-
cializujú a klienti kancelárie tak môžu profitovať 
z bohatej rozmanitosti talentov, jazykov a kultúr. 
Kancelária Schönherr má dlhoročnú tradíciu po-
skytovania právneho poradenstva, pričom jadrom 
jej filozofie sú kvalita, flexibilita, inovatívnosť 
a praktické riešenie problémov pri komplexných 
mandátoch. Pracovné skupiny v rámci tímu Schön-
herr sú tvorené právnymi špecialistami z rôznych 
odvetví z celej siete Schönherr a takéto zdieľanie 
zdrojov, miestnych vedomostí a medzinárodných 
skúseností umožňuje ponúknuť klientom tie naj-
lepšie možné služby. 

Schönherr má dlhoročnú históriu spolupráce pri 
poskytovaní právnej podpory svojim klientom 
v Slovenskej republike. V roku 2009 Schönherr 
zriadil vlastnú kanceláriu v Bratislave s cieľom 
rozvíjať a rozširovať rozsah svojej činnosti aj 
v Slovenskej republike. Bratislavský tím kance-
lárie Schönherr pozostáva z právnikov s pred-
chádzajúcimi skúsenosťami z medzinárodných 
advokátskych kancelárií a poskytuje poradenstvo 
medzinárodným aj domácim podnikateľom pri 
ich investíciách, M&A aktivitách, reštrukturalizá-
ciách, a taktiež v oblasti bankovníctva a financií, 

energetiky, pracovného práva, práva duševného 
vlastníctva, v súťažno-právnych záležitostiach, pri 
verejnom obstarávaní a pri prevodoch a výstavbe 
nehnuteľností.

Vynikajúcu povesť kancelárie Schönherr vo všet-
kých oblastiach jej praxe potvrdzujú jej početné 
prestížne ocenenia, resp. odporúčania napr. od 
Chambers Europe, Chambers Global, IFLR1000 
a Legal 500; najnovšie sa kancelária Schönherr 
stala držiteľom ocenenia „Emerging Europe Legal 
Adviser of the year 2013“ (Private Equity Awards, 
London, 2013).

Schönherr Bratislava zaznamenal v roku 2014 
celkový nárast počtu transakcií ako aj tržieb za 
svoje právne služby. K viditeľnému posilneniu 
nášho postavenia došlo predovšetkým v kategórii 
fúzií a akvizícií, kde – okrem väčšieho počtu iných 
transakcií – bolo našim najvýznamnejším man-
dátom zastupovanie klienta PHOENIX Pharma-
handel GmbH & Co KG (najväčšieho európskeho 
veľkodistribútora liekov a zdravotníckych pomô-
cok) pri akvizícii 100 % podielu v luxemburskej 
spoločnosti SUNPHARMA EUROPE, ktorá ovláda 
sieť lekární SUNPHARMA, zahŕňajúcu 42 lekární 
v SR (tretia najväčšia sieť lekární v SR) a 8 lekární 
v ČR, najmä v top lokalitách, ako sú nákupné cen-
trá. Schönherr Bratislava komplexne zabezpečoval 
poskytovanie právneho poradenstva ohľadne tej-
to transakcie pokrývajúcej tri jurisdikcie (SR, ČR 
a Luxembursko) a zahŕňajúcej viacero prelínajú-
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cich sa právnych odvetví (korporátne právo, právo 
hospodárskej súťaže, farmaceutické právo, právo 
nehnuteľností). 

Druhou významnou akvizíciou, na ktorej sa 
Schönherr Bratislava podieľal v roku 2014 bola 
akvizícia skupiny RENERGIE (patriacej do Raiffei-
sen group) tvorenej na Slovensku 2 holdingovými 
a 30 projektovými spoločnosťami prevádzkujúci-
mi spolu 30 solárnych elektrárni v rámci Sloven-
ska s celkovým inštalovaným výkonom 28,6 MW 
– čo predstavuje cca 5% inštalovaného výkonu 
a pravdepodobne najväčšiu transakciu v sektore 
obnoviteľných zdrojov energie za rok 2014 na 
Slovensku. V tejto transakcii Schönherr Bratislava 
poskytoval právne poradenstvo klientovi – kupu-
júcemu ContourGlobal (skupina, ktorá celosvetovo 
vlastní a prevádzkuje elektrárne s celkovým inšta-
lovaným výkonom vyšším ako 3.700 MW).

Ďalšie fúzie a akvizície, pri ktorých Schönherr 
Bratislava poskytoval právne poradenstvo v roku 
2014 sa týkali napr. odvetví hotelového priemys-
lu, distribúcie, obnoviteľných zdrojov energií, 
elektroniky, automobilového priemyslu, odpado-
vého hospodárstva a správy nehnuteľností.

Pokiaľ ide o oblasť bankovníctva a financií, i tu 
Schönherr Bratislava evidoval nárast agendy. 
Najvýznamnejšími transakciami v tejto kategó-
rii v roku 2014 bolo poskytovanie poradenstva 
syndikátu veriteľských bánk pri refinancovaní 
Schaeffler Group, zahŕňajúcom vydanie dlhopisov 
a refinancovanie úverov, a taktiež zastupovanie 
skupiny veriteľov bauMax Group ohľadne finanč-
nej reštrukturalizácie a refinancovania bauMax 
Group alebo zastupovanie skupiny Carcoustics pri 
refinancovaní úveru poskytnutého skupinou veri-
teľov koordinovaných Commerzbank AG Luxem-
bourg Branch ako agentom.

Aj vo všetkých ostatných právnych kategóriách 
sme v roku 2014 zaznamenali buď stabilnú situ-
áciu alebo nárast počtu a objemu mandátov. Je-
dinou výnimkou je sporová agenda, ktorá bola 
v roku 2014 minimálna.  �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, 
organizačná zložka
Apollo II, blok B

Prievozská 4/A 

821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 57 10 07 01

Fax: +421 2 57 10 07 02

e-mail: office.slovakia@schoenherr.eu

URL: www.schoenherr.eu
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SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

O NÁS

Sme najväčšia slovenská advokátska kancelária
Vznikli sme v roku 2003 a v priebehu desaťročia 
sme sa stali čo do počtu právnikov najväčšou slo-
venskou advokátskou kanceláriou s celosloven-
skou pôsobnosťou.

Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach 
práva, najmä však v oblasti obchodného, občian-
skeho, právneho a pracovného práva. Medzi naše 
silné oblasti patrí:

�	Sporová agenda, arbitráže a vymáhanie 
pohľadávok

�	Právo obchodných spoločností a outsourcing 
právnych služieb

�	Právne audity (due diligence)
�	Hospodárska súťaž
�	Právo v oblasti energetiky
�	Legislatíva
�	Poisťovníctvo a náhrada škody
�	Reštruktualizácie a insolvencie
�	Daňové právo
�	Developerské projekty a nehnuteľnosti
�	Verejné obstarávanie

Komunikujeme v slovenskom, českom, maďar-
skom, anglickom a v nemeckom jazyku.

PROFESIONALITA
Radíme na najvyššej úrovni
Dokonale sa orientujeme v slovenskom právnom 
prostredí a poznáme jeho špecifiká. V závislosti 
od konkrétneho zámeru klienta dokážeme posú-
diť jednotlivé prípady s ohľadom na nadnárodné 
právne súvislosti. Prípady, ktoré majú medziná-
rodný dopad, riešime so spolupracujúcimi reno-
movanými zahraničnými advokátskymi kancelá-
riami v príslušnej krajine.

NADŠTANDARDNÝ PRÍSTUP
Každý prípad riešime komplexne
Poznáme a chránime záujmy našich klientov. Ro-
bíme všetko pre ich maximálnu spokojnosť a bu-
dujeme si s nimi dlhodobé vzťahy. Pri riešení kon-
krétneho prípadu dokážeme na základe záujmu 
klienta posúdiť jeho celkový podnikateľský zámer. 
Okrem právneho hľadiska zohľadňujeme pri po-
skytnutí právnych služieb aj daňové a účtovné do-
pady na konkrétne zámery klienta.

TÍMOVÝ DUCH
Máme silný tím zložený z výrazných osobností
Sme najväčšia slovenská advokátska kancelária 
s viac ako 10-ročnou praxou. Naša sila však ne-
spočíva len v počte ľudí, ale najmä v kvalite ich 
práce. Náš tím tvorí vyše 70 členov: 22 advokátov, 
24 advokátskych koncipientov a viac ako 25 práv-
nych asistentov a ostatných zamestnancov. 
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Každý člen tímu sa okrem všeobecného práv-
neho prehľadu špecializuje aj na konkrétnu 
oblasť práva alebo konkrétne právne inštitú-
ty. Za účelom vykonania prác veľkého rozsa-
hu alebo riešenia zložitých právnych prípadov 
sme schopní z potrebných špecialistov zostaviť 
právny tím, ktorý efektívne využije špecifické 
znalosti jednotlivcov v prospech klienta. Vzhľa-
dom na široký právny tím dokážeme riešiť aj 
časovo náročné prípady v relatívne krátkom 
čase. Tím právnikov je podporovaný viacerými 
odborníkmi a špecialistami z rôznych oblastí, 
ako aj právnymi asistentmi a administratívnymi 
pracovníkmi.

Partneri advokátskej kancelárie majú súčasne 
aj zastúpenie v orgánoch významných inštitúcií 
v Slovenskej republike. David Soukeník je čle-
nom Disciplinárnej komisie Slovenskej komory 
architektov a členom Rady Rozhlasu a televízie 
Slovenska. Peter Štrpka je členom disciplinárnej 
komisie Slovenskej advokátskej komory, členom 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
a predsedom Výboru pre audit Eximbanky SR. 
Miroslav Hlivák je predsedom Komory Sloven-
ského futbalového zväzu pre riešenie sporov, 
členom Legislatívno-právnej a etickej komisie 
Slovenského futbalového zväzu a podpredsedom 
Legislatívno-právnej komisie Bratislavského fut-
balového zväzu. 

DOSTUPNOSŤ

Sme blízko pri klientovi
Okrem kancelárie v Bratislave máme päť pobočiek 
po celom Slovensku, čo pri poskytovaní právneho 
poradenstva prináša našim klientom úsporu nákla-
dov. V dôsledku situovania pobočiek sme k našim 
klientom bližšie a disponujeme aj znalosťou regio-

nálnych špecifík, ktoré sme schopní využiť v pro-
spech našich klientov.

MLČANLIVOSŤ
Zachovávame 100% diskrétnosť
Členovia nášho právneho tímu sú zo zákona po-
vinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých sku-
točnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti 
s výkonom advokácie. Okrem toho sme prvá ad-
vokátska kancelária na Slovensku, ktorá získala 
od Národného bezpečnostného úradu potvrdenie 
o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa stupňa 
utajenia „Dôverné“. Partneri kancelárie sú tiež 
držiteľmi osvedčenia Národného bezpečnostného 
úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
nosťami stupňa „Dôverné“.

ISTOTA
Nič nenechávame na náhodu
Nami navrhované riešenia garantujeme našou zna-
losťou práva a dlhoročnými skúsenosťami. Uzav-
retým poistením za škodu vzniknutú pri výkone 
advokátskej činnosti až do výšky 10 000 000 eur 
plne zodpovedáme za škodu vzniknutú prípadným 
porušením povinností spojených s poskytovaním 
právnych služieb.

NAŠE AKTIVITY
Podporujeme zaujímavé projekty

EXEMPLA IURIS

Sme exkluzívnym partnerom edície Exempla 
iuris, ktorú vydáva vydavateľstvo Kalligram. 
Zámerom edície Exempla iuris je zaplniť me-
dzeru v pomerne málo prezentovanej oblasti 
právnického vzdelania, akou je filozofia práva, 
otázky právnej teórie, vzťahu štátu a práva, spo-
ločenskej a politickej úlohy práva, resp. otázky 
morálky a ich reflexia v právnom myslení. V ši-
rokom spektre prezentovaných autorov možno 
nájsť veličiny klasickej antickej filozofie, ale aj 
zakladateľské osobnosti, ktorých diela sú os-
novou moderného chápania štátu, demokracie 
či ústavnosti, ako i súčasných reprezentantov 
filozofie práva, etickej problematiky súdneho 
rozhodovania, či problémov medzinárodného 
práva. Editormi edície Exempla iuris sú renomo-
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vaní slovenskí profesori Alexander Bröst a Pavel 
Holländer.

OCENENIA
Ďakujeme za uznanie našej práce
V rámci tretieho ročníka súťaže „Právnická fir-
ma roka“, ktorú v spolupráci s českým vydava-
teľstvom EPRAVO Group usporiadal týždenník 
TREND, sme boli ocenení za rok 2015 ako:

�	veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre 
oblasť Sporovej agendy

�	veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre 
oblasť Reštrukturalizácii a insolvencie

�	odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť 
Daňového práva

�	odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť 
práva Developerských projektov a nehnuteľností

�	odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť 
Verejného obstarávania

Prieskumy, ktoré boli vykonané v súvislosti s pred-
chádzajúcimi ročníkmi súťaže „Právnická firma 
roka“, zároveň potvrdili, že čo do počtu právnikov 
sme najväčšou advokátskou kanceláriou spomedzi 
všetkých kancelárií pôsobiacich v Slovenskej re-
publike.  �
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Squire Patton Boggs s.r.o. 

Celosvetová pôsobnosť a znalosť 
miestnych pomerov v srdci Európy 

Bratislavská kancelária je súčasťou silnej skupiny 
kancelárií Squire Patton Boggs v strednej Európe, 
do ktorej patria aj kancelárie v Budapešti, Kyjeve, 
Prahe a Varšave. Pravidelne spolupracujeme na 
cezhraničných transakciách pri poradenstve nad-
národným spoločnostiam a finančným inštitúciám. 

Pri zložitých vnútroštátnych a medzinárodných 
transakciách, regulačných otázkach, záležitostiach 
práva EÚ či súdnych sporoch spolupracujeme s na-
šimi kanceláriami v Bruseli a ďalšími kancelária-
mi v západnej Európe - v Berlíne, Birminghame, 
Frankfurte, Leeds, Londýne, Madride, Manchestri 
a Paríži.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo etab-
lovaným, ale aj začínajúcim domácim a nadnárod-
ným spoločnostiam a zastávame jednu z význam-
ných pozícií spomedzi advokátskych kancelárií 
v Bratislave.

Naše skúsenosti v regióne 
V roku 1991 sme ako prvá americká právna firma 
otvorili pobočku na Slovensku. Od tej doby sme si 
vybudovali reputáciu prostredníctvom poskytova-
nia výnimočných služieb a dosahovania reálnych 
výsledkov. Naša dlhoročná práca je pravidelne 
oceňovaná celosvetovo rešpektovanými právny-
mi publikáciami ako aj ostatnými advokátskymi 
kanceláriami. The Legal 500 EMEA, Chambers Glo-

bal, Chambers Europe a IFLR1000 nás odporúčajú 
a hodnotia ako lídrov na trhu pre oblasť bankov-
níctva a financií, práva obchodných spoločností/
zlúčení a akvizícií a nehnuteľností. Tím právnikov 
bratislavskej kancelárie tvoria vysoko kvalifiko-
vaní profesionáli, ktorí majú vybudované vzťahy 
so sieťou advokátskych kancelárií Squire Patton 
Boggs v strednej a východnej Európe.

Podporujeme podnikanie  
na Slovensku

Sme členmi a účastníkmi rôznych združení, organi-
zácií a obchodných komôr, vrátane nasledujúcich: 

Česká slovenská rada pre právne informácie v Ka-
nade; Slovensko-kanadská obchodná komora; 
Americká obchodná komora; Britská obchodná 
komora; Správna rada Stredoeurópskej asociácie 
správy a riadenia spoločností (CECGA); Zväz auto-
mobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP-
SR); Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) a Združenie 
pre rozvoj investícií (ISA).

Pravidelne sa zúčastňujeme na rokovaniach Legis-
latívnej rady vlády Slovenskej republiky ako zá-
stupca Americkej obchodnej komory.
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Poskytujeme komplexné právne 
poradenstvo najmä v týchto 
oblastiach:
Právo obchodných spoločností
Poradenstvo etablovaným ako aj začínajúcim 
spoločnostiam vo všetkých oblastiach práva ob-
chodných spoločností, vrátane správy a riadenia 
obchodných spoločností, zlúčení a akvizícií, verej-
ných ponúk na prevzatie, primárnych a sekundár-
nych emisií, štrukturovania spoločností, private 
equity investovania, rizikového kapitálu, spoloč-
ných podnikov a projektovej podpory.

Zlúčenia a akvizície
Všetky typy transakcií, od menších obchodov až po 
komplexné multidisciplinárne transakcie v hodno-
te niekoľko miliárd dolárov, často uzatváraných 
v krátkom časovom horizonte. 

Nehnuteľnosti
Všetky realitné transakcie, od kúpy, povoľovacích 
procesov až po výstavbu a predaj; vrátane projek-
tového riadenia a obstarávania, prípravy súvisia-
cej dokumentácie a riešenia daňových aspektov.

Bankovníctvo a financie
Poradenstvo bankám, finančným inštitúciám, 
private equity fondom, poisťovniam, správcov-
ským spoločnostiam a obchodníkom s cennými 
papiermi.

Duševné vlastníctvo a technológie
Všetky významné oblasti práva duševného vlast-
níctva, vrátane patentovej ochrany a portfóliovej 
stratégie, ochrany ochranných známok, obchodné-
ho tajomstva, obchodných zmlúv a vedenia súd-
nych sporov za účelom vymáhania práv duševné-
ho vlastníctva ako aj pri obhajobe pred takýmito 
nárokmi, a to pred súdmi ako aj pred správnymi 
orgánmi či arbitrážnymi tribunálmi.

Súdne spory 
Poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch na 
lokálnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Krea-

tívne a efektívne riešenia zložitých prípadov a za-
bezpečenie kompletnej sporovej agendy vrátane 
mimosúdneho vyrovnania.

Alternatívne riešenie sporov
Zastupovanie klientov z rôznych odvetví a štát 
v medzinárodných arbitrážach ohľadom bilaterál-
nych investičných zmlúv, sporov ohľadom zruše-
nia distribučných zmlúv a pri náhradách škody. 
Rovnako aj zastupovanie klientov v rozhodcov-
ských konaniach na lokálnej úrovni.

Hospodárska súťaž
Poradenstvo a inovatívne riešenia pri spájaní spo-
ločností, posudzovanie porušovania súťažného 
práva (medzinárodné kartely, zneužívanie do-
minantného postavenia na trhu, koncentrácia), 
otázok štátnej pomoci a obstarávania v kontexte 
práva EÚ.

Konkurz a reštrukturalizácia
Poradenstvo finančným inštitúciám, spoločnos-
tiam vo finančnej tiesni, veriteľským výborom, in-
vestorom a nadobúdateľom spoločností vo finanč-
ných problémoch.

PPP projekty
Asistovanie pri plánovaní, financovaní a realizácii 
PPP projektov. Poradenstvo ručiteľom projektov, 
veriteľom, investorom, dodávateľom i subdodá-
vateľom, prevádzkovateľom, verejným subjektom 
a technickým poradcom v rámci celého cyklu PPP 
projektov.

Pracovné právo
Poradenstvo zamestnávateľom v celom spektre 
pracovno-právnych záležitostí a v oblasti strate-
gického zamestnávania. Zastupovanie pred tri-
bunálmi, súdmi a orgánmi štátnej správy.

Zdravotníctvo
Poradenstvo v kľúčových záležitostiach, ktoré 
majú dopad na oblasť zdravotníctva, od adminis-
tratívneho zabezpečenia súladu cez schvaľovanie 
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zlúčení, akvizícií a spoločných podnikov, regulač-
ných záležitostí až po refundácie tretím stranám 
a interné predpisy pre zdravotnícky personál.

Telekomunikácie
Máme skúsenosti s privatizáciou štátom vlastne-
ných komunikačných spoločností a vytváraním 
transparentných a nediskriminačných regulačných 
štruktúr, so spoluprácou s regulačnými orgánmi, 
ako aj s úspešným a efektívnym prechodom na di-
gitálne a bezdrôtové služby. 

Bratislavská kancelária  
bola ocenená

�	v edíciách 2010-2014 Chambers Europe v oblas-
ti bankovníctva a financií a práva obchodných 
spoločností, vrátane zlúčení a akvizícií a v edíci-
ách 2013-2014 aj v oblasti práva nehnuteľností.

�	v edíciách 2010-2014 The Legal 500 - EMEA za 
skúsenosti v oblasti bankovníctva, financií a ka-
pitálových trhov, ako aj v oblasti práva obchod-
ných spoločností, vrátane zlúčení a akvizícií, 
a v edíciách 2013-2014 aj v oblasti práva ne-
hnuteľností.  �
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STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

S TANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o. je samo-
statnou a nezávislou advokátskou kanceláriou, 

ktorá vznikla a plynule naviazala na poskytova-
nie právnych služieb advokátskymi kanceláriami 
Staněk & Partneri, s.r.o. a Vetrák & Partners, s.r.o. 
pôsobiacimi na slovenskom trhu od roku 2005. 
Spojenie a vytvorenie advokátskej spoločnosti 
v súčasnej podobe je odpoveďou na vysoké náro-
ky klientov, ktoré sa snažíme uspokojiť kvalifiko-
vaným právnym servisom a flexibilným prístupom 
nášho tímu právnikov a ostatných kolegov. Sme 
si vedomí náročnosti a vážnosti problémov našich 
klientov a preto k nim pristupujeme s tým najväč-
ším nasadením. Našou ambíciou nie je vytvárať 
zdanie, ale byť fundovanými a profesionálnymi 
právnymi poradcami vnímajúcimi každý právny 
problém ako osobitnú výzvu. 

V súčasnosti má naša advokátska kancelária dvoch 
konateľov v postavení partnerov kancelárie, kto-
rí súčasne vykonávajú činnosť advokátov, jedné-
ho dlhodobo spolupracujúceho advokáta takisto 
v postavení partnera, dvoch ďalších advokátov, 
šiestich koncipientov a administratívny personál. 
Počet našich zamestnancov umožňuje každému 
z nich špecializovať sa na jednotlivé právne ob-
lasti, čo umožňuje podrobné právne spracovanie 
každého projektu. Naši advokáti poskytujú právnu 
pomoc v slovenskom, českom, anglickom, nemec-
kom a maďarskom jazyku.

Naša kancelária pôsobí vo všetkých právnych ob-
lastiach právneho poriadku Slovenskej republiky, 
avšak naše nosné zameranie sa sústredí na agendu 

verejného obstarávania, telekomunikácií a IT prá-
va, obchodného práva a s tým súvisiace poskyto-
vanie právneho servisu v oblastiach korporátneho 
práva, práva nekalej súťaže, zmenkového práva.

V oblasti korporátnych vzťahov ide o široké zame-
ranie počnúc zakladaním obchodných spoločností, 
riešením vzájomných vzťahov spoločníkov a akci-
onárov až po komplexné právne poradenstvo pri 
ohodnocovaní spoločností, akvizíciách a inves-
tičných nákupoch, procesoch právneho zlúčenia 
a iného, podľa potrieb konkrétneho projektu, vy-
žadovaného právneho poradenstva.

Naše zameranie je úzko ovplyvnené zameraním 
a zázemím našich klientov vďaka čomu sa venu-
jeme tiež agende duševného vlastníctva a teleko-
munikačného práva. V oblasti správneho práva 
poskytujme právny servis a zastúpenie najmä 
v konaniach súvisiacich s predmetom podnikateľ-
skej činnosti a záujmu našich klientov. 

Naša kancelária mala počas svojej existencie mož-
nosť vďaka dôvere, ktorá nám bola zverená našimi 
klientmi, podieľať sa na riešení viacerých transak-
cií ako aj viac či menej problematických situácií, 
vďaka ktorým sme mohli nadobudnúť cenné skú-
senosti, ktoré si vážime. Dôvodom je skutočnosť, 
že nejde o skúsenosti získané vďaka našej „výni-
močnosti“, ale o skúsenosti nadobudnuté praktic-
kým výkonom právneho poradenstva mnohokrát 
spoločne s celým tímom klienta. Takáto spoluprá-
ca nás učí byť vnímavými na videnie problémov 
z pohľadu klienta, čo považujeme za potrebné pre 
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stanovenie toho, čo možno považovať za úspech 
a prínos do spoločného riešenia veci. Sme presved-
čení, že pokiaľ sa nám podarí vidieť cieľ očami 
klienta, vieme o čo sa máme snažiť. Samozrejme, 
že si uvedomujeme, že referencie nie sú tým hlav-
ným na čom stojí vzájomná spolupráca, preto ich 
uvádzame skôr za účelom ukázania toho, čo tvori-
lo nosnú časť práce advokátskej kancelárie v roku 
2014, z čoho je zrejmé aj jej zameranie na oblasti 
IT a telekomunikácií a oblasť verejného obstará-
vania, v ktorom zverejniteľná hodnota transakcií 
dosiahla takmer 1 miliardu eur.  �
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Škubla & Partneri s.r.o.

Kto sme
Advokátsku kanceláriu Škubla & Partneri tvorí tím 
odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v širo-
kom spektre právnych odvetví. Domácim i zahra-
ničným klientom sme pripravení poskytnúť vysoký 
štandard právnych služieb s dôrazom na komplex-
nosť navrhovaných riešení a individuálne potreby 
klienta.

Kanceláriu založil v roku 2002 jej terajší riadiaci 
partner Mgr. Martin Škubla. Dnes v nej pôsobí viac 
ako dvadsať právnikov, podporovaných tímom 
právnych asistentov a administratívnym personá-
lom. Ďalšími partnermi kancelárie sú: JUDr. Dušan 
Ďurík, Mgr. Daniela Ďurišová, JUDr. Vladimír Po-
lička, Mgr. Martin Fábry, LL.M a JUDr. Ing. Andrej 
Schwarz.

Náš prístup
Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dô-
raz na komplexnú a detailnú znalosť jednotlivých 
právnych problematík s praktickým riešením 
klientskych záležitostí. Umožňuje nám to aj kom-
binácia dôkladného poznania lokálneho právneho 
a podnikateľského prostredia, skúsenosti s projek-
tovo zameranými prípadmi a špecializácia viace-
rých našich členov na výrazne špecifické oblasti 
právnickej praxe (napr. bankové financovanie, 
sporová agenda so zameraním najmä na akcionár-
ske spory a ochranu osobnosti, legislatíva, zdra-
votnícke právo).

Klientela
K našej klientele patrili alebo patria významné 
spoločnosti z oblasti private equity, bankovníctva 
a financií, energetiky, herného biznisu, real estate 
a správy nehnuteľností, rozhlasového a televízne-
ho vysielania a zdravotníctva. Právne poradenstvo 
sme poskytovali aj viacerým inštitúciám verejného 
práva a organizáciam tretieho sektora. Zrealizova-
li sme tiež viacero projektov bezplatnej právnej 
pomoci v rámci nášho pro bono programu pre sú-
kromné osoby aj neziskové entity.

Čo ponúkame
Advokátska kancelária Škubla & Partneri poskytu-
je právne služby prakticky vo všetkých oblastiach 
slovenského právneho poriadku. Právnu prax sme 
okrem domáceho práva vykonávali aj vo viacerých 
prípadoch riadiacich sa právom Európskej únie, 
právom českým, či iných zahraničných jurisdik-
cií a medzinárodným právom. Prevažne, hoci nie 
výlučne, sa orientujeme na korporátnu klientelu 
zo Slovenska a Českej republiky; medzi našich stá-
lych klientov patria však aj spoločnosti so sídlom 
v Holandsku, na Cypre, či Jersey.

V súvislosti s riešením zložitejších právno-ekono-
mických problémov a pri cezhraničných kauzách 
sme pripravení ponúknuť poradenstvo v rámci šir-
ších poradenských zoskupení, za účasti audítorov, 
ekonomických poradcov alebo zahraničných práv-
nických firiem. Naše služby poskytujeme v anglic-
kom i nemeckom jazyku.
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V Škubla & Partneri sa zameriavame na poskyto-
vanie právnych služieb predovšetkým v týchto ťa-
žiskových oblastiach:

�	Bankovníctvo a financie
�	Duševné vlastníctvo
�	Hospodárska súťaž
�	Corporate, M&A
�	Médiá
�	Nehnuteľnosti
�	Pracovné právo
�	Procesné právo
�	Zdravotníctvo
�	Regulácia
�	Daňové právo

Významné skúsenosti
�	Sporová agenda bývalej hutníckej spoločnosti 

zo záruk za záväzky z dodania tovaru a surovín 
v objeme desiatok miliónov eur a poradenstvo 
pri reštrukturalizácii tejto spoločnosti;

�	poradenstvo a zastupovanie klienta v sporoch 
proti štátu o náhradu škody spôsobenej legis-
latívnym bezprávím (zastupovanie v medziná-
rodnom arbitrážnom spore ako slovenský člen 
medzinárodného právnického tímu klienta 
a zastupovanie v súdnom konaní na národnej 
úrovni);

�	právne poradenstvo v súvislosti s akvizíciou 
banky;

�	právne poradenstvo v súvislosti s akvizíciou 
nemocníc;

�	poradenstvo v oblasti rozhlasového a televízne-
ho vysielania;

�	komplexné právne poradenstvo v súvislosti 
s nadobudnutím aktív niekoľkých mediálnych 
a vydavateľských domov vrátane následnej re-
organizácie investičného portfólia;

�	riešenie akcionárskych vzťahov akcionárov 
z rôznych jurisdikcií v holdingových spoločnos-
tiach so sídlom na Cypre a Jersey;

�	zastupovanie slovenskej finančnej inštitúcie 
v súdnom a arbitrážnom spore z finančných de-
rivátov (viac ako 100 mil. eur);

�	právne poradenstvo dlžníkovi pri syndikovanom 
financovaní výstavby projektu nákupného cen-
tra a právna podpora pri dalších významných 
rezidenčných developerských / realitných pro-
jektoch na Slovensku (Bratislava, Košice);

�	participácia na príprave návrhov na vyslove-
nie nesúladu právnych predpisov v oblasti daní 
a zdravotného poistenia;

�	poskytovanie právneho poradenstva priemysel-
nému producentovi hliníka v súvislosti s poten-
ciálnym sporom týkajúcim sa odberu elektrickej 
energie;

�	poradenstvo v súvislosti s konaniami pred Eu-
rópskou komisiou (štátna pomoc, infringement 
voči SR);

�	komplexné právne poradenstvo v súvislos-
ti s exitom klienta z významnej energetickej 
spoločnosti;

�	poradenstvo slovenským spoločnostiam v sú-
vislosti so spormi týkajúcimi sa zavedenia dane 
z emisných kvót (v mil. eur); spormi s daňovou 
správou ohľadom nadmerného odpočtu DPH 
(v mil. eur);

�	komplexné právne poradenstvo viacerým klien-
tom z rôznych odvetví v súvislosti s problemati-
kou ochrany osobných údajov. 	 �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Škubla & Partneri s.r.o.
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T

TaylorWessing e/n/w/c advokati s.r.o.

T aylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. je vý-
sledkom expanzie rakúskej kancelárie zalo-

ženej vo Viedni v roku 1986. Komplexné právne 
poradenstvo poskytujeme na Slovensku od roku 
2004 a v súčasnosti patríme medzi najväčšie „ne-
mecky hovoriace“ kancelárie na Slovensku. Naša 
kancelária na Slovensku má v súčasnosti 21 práv-
nikov vrátane 2 usadených euroadvokátov (spolu 
25 spolupracovníkov), ktorí pracujú v rôznych 
cudzích jazykoch: od slovenského cez český, an-
glický, nemecký, francúzsky až po maďarský či ta-
liansky jazyk. V roku 2013 sa novou posilou nášho 
tímu stala uznávaná odborníčka na právo obchod-
ných spoločností a hospodársku súťaž a bývalá mi-
nisterka spravodlivosti, Lucia Žitňanská.

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. je aktívna 
aj ako generálny sponzor ELSA (Európske združe-
nie študentov práva). Angažujeme sa v rôznych 
projektoch so sociálnym rozmerom (napr. Cena 
TaylorWessing za najlepší start-up so sociálnym 
rozmerom udelená v rámci Reštart Slovensko, člen 
Fondu pre transparentné Slovensko).

Od mája 2012 sme súčasťou medzinárodnej renomo-
vanej skupiny advokátskych kancelárií TaylorWes-
sing so zastúpením v 26 pobočkách v 17 krajinách 
v Európe, na Strednom Východe, USA a v Ázii. Na 
základe našich dlhoročných skúseností pôsobíme 
v rámci skupiny TaylorWessing ako kompetenčné 
centrum pre strednú a východnú Európu.

Prostredníctvom ešte silnejšieho medzinárodného 
zamerania ponúkame našim klientom okrem skú-

seností a znalostí z prostredia strednej a východ-
nej Európy aj prístup k novým trhom, zahraničné-
mu know-how a starostlivosť na celom svete, ktorú 
zastrešuje približne 1 150 právnikov, ktorí sa špe-
cializujú v rôznych odvetviach a oblastiach práva.

Pravidelne pracujeme s kolegami v medzinárod-
ných tímoch pod vedením partnera pre danú ob-
lasť za účelom odovzdávania si informácií. Naši 
právnici disponujú vynikajúcimi vedomosťami 
z oblasti práva, ktoré sú podložené bohatými skú-
senosťami nielen z cezhraničnej medzinárodnej 
spolupráce ale aj z poznania lokálnych podmie-
nok. Napriek tomu že podporujeme talent, krea-
tivitu a zručnosti jednotlivca, chápeme, že úspech 
našej práce často závisí od tímovej spolupráce.

Komplexné poradenstvo znamená pre nás aj to, že 
vieme našim klientom ponúknuť sieť overených 
partnerov - na medzinárodnej báze spolupracu-
jeme s partnermi v oblasti daňového, účtovného, 
finančného, personálneho a podnikového pora-
denstva, ako i s bankami, realitnými maklérmi 
a znalcami.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služ-
by slovenským a zahraničným klientom najmä 
v oblasti slovenského a medzinárodného obchod-
ného práva, s osobitným dôrazom na fúzie a ak-
vizície, právo obchodných spoločností, pracovné 
právo, súťažné právo, konkurzné právo, bankové 
právo a financovanie, právo duševného vlastníctva, 
právo životného prostredia, správne právo a vnút-
roštátne i medzinárodné rozhodcovské konanie.
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Okrem týchto tradičných právnych odvetví sme 
aktívni aj v oblasti rýchlo sa rozvíjajúcich hospo-
dárskych odvetví budúcnosti a poskytujeme práv-
ne poradenstvo aj v oblasti moderných technológií, 
internetového práva a ochranných známok, vedy 
pre zdravý život a zdravotnej starostlivosti, finanč-
ných inštitúcií a služieb, nehnuteľností a infraš-
truktúry, ako aj energetiky a životného prostredia.

Pre výsostné postavenie v oblasti práva duševné-
ho vlastníctva dominujeme na trhoch krajín s tzv. 
znalostnou ekonomikou.

Aj napriek našej veľkosti, zostávame kanceláriou, 
ktorá je priateľská, otvorená a prístupná pre všet-
kých klientov. Budujeme si dominantné postave-
nie v odvetviach bohatých na duševné vlastníctvo 
a podporujeme inovatívne prístupy v nových od-
vetviach ako sú tzv. „čisté technológie“ a obnovi-
teľné zdroje.

Pomáhame klientom dosahovať úspechy prostred-
níctvom inovatívneho, flexibilného a kreatívneho 
prístupu k ich podnikaniu. Napriek tomu, že každý 
vzťah stojí na individuálnych potrebách klienta, 
ich spoločným znakom je, že vždy investujeme čas 
do porozumenia podnikania konkrétneho klienta. 
Uvedomujeme si, že mať prehľad v práve je jed-
na vec, no rozumieť požiadavkám našich klientov 
a chápať, čo je pre nich dôležité, je vec druhá. Vie-
me včas rozpoznať, zadefinovať a minimalizovať 
mieru rizika spojenú s úspechom a chápeme nevy-
hnutnosť prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám 
klientov a trhu. Aj preto sú naši advokáti známi 
svojím „podnikateľským“ pohľadom na problémy.

Naše stanoviská sú vždy výstižné, praktické, dob-
re načasované a zodpovedajú náročným očaká-
vaniam našich klientov. Našimi schopnosťami sa 
snažíme, aby sme vždy zachovali korektné a dobré 
vzťahy s obchodnými partnermi našich klientov.

Máme záujem o dlhodobú spoluprácu s našimi 
klientmi a uvedomujeme si, že táto je možná len 
v prípade, ak budeme plne rozumieť ich podnika-
niu, spôsobu akým pracujú a cieľom, ktoré majú 
záujem dosiahnuť. Pravidelné stretnutia a osobný 
kontakt s našimi klientmi je nevyhnutnosťou pre 
vyhodnotenie doterajšej spolupráce ako aj zákla-
dom realizácie ďalších projektov.

Politické zmeny v strednej a východnej Európe 
dodali nový impulz európskej ekonomike a sú jed-
ným z kľúčových faktorov pre úžasný hospodár-
sky rast tohto regiónu. Rozšírenie Európskej Únie 
urýchlili tento vývoj.

Vďaka našej dlhoročnej prítomnosti na týchto tr-
hoch a získaným skúsenostiam môžeme poskytnúť 
klientom komplexné služby šité na mieru a prispô-
sobené miestnym podmienkam.

Pomáhame investorom od ich prvých krokov na 
nových trhoch CEE. Naša znalosť miestnych „pra-
vidiel hry“ je kľúčom k nášmu úspechu.

Medzi našich klientov patrí: 
BKS Bank, Oberbank, Brantner, Impuls Leasing, 
C&A Mode, MANGO, dm drogeriemarkt, KOLOS, 
PORFIX, KVK Holding, PERI, Redevco, UBM Re-
alitaetenentwicklung, NATUR-PACK, DANFOSS 
POWER SOLUTIONS, CSC Computer Sciences, 
Excimer, Luxottica, BRONX Process Technologies, 
Air Livery, Molin, Wayra, MSC Technologies, Billa, 
mBank, Fair Credit International, RailCargo Aust-
ria, CSC Pharmaceuticals  �
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V

Valko Marián & partners, s. r. o. 

A dvokátska kancelária Valko Marián & part-
ners, s.r.o. poskytuje služby svojim klientom 

od roku 1991 ako nástupca advokátskej kancelá-
rie JUDr. Mariána Valka. V roku 2003 sa Valko 
Marián & partners, s.r.o. stala súčasťou siete spo-
lupracujúcich európskych advokátskych kance-
lárií IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK, čo 
umožňuje jej klientom využívať znalosť miestne-
ho právneho prostredia a úzku spoluprácu členov 
siete predovšetkým pri transakciách s medziná-
rodným prvkom.

Advokátska kancelária Valko Marián & partners, 
s.r.o. pôsobí vo všetkých oblastiach právneho 
poriadku s výnimkou trestného práva, pričom 
významnú časť jej agendy predstavuje zastupova-
nie klientov v sporových konaniach. Advokátska 
kancelária získala bohaté skúsenosti so zastu-
povaním klientov na všetkých stupňoch súdov 
Slovenskej republiky vrátane Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, ako aj slovenských a medzinárodných 
arbitrážnych súdoch, vrátane Medzinárodného 
rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej 
a priemyselnej komory v Paríži. Taktiež špeciali-
zácia členov tímu Valko Marián & partners, s.r.o. 
na jednotlivé oblasti práva nám umožňuje posky-
tovať služby požadované a očakávané klientmi 
zvyknutými na mimoriadne nasadenie a vysoký 
štandard vzájomnej spolupráce. 

Špecializácia kancelárie na sporovú agendu má za 
následok rozvoj klientely advokátskej kancelárie 
predovšetkým v oblasti stavebníctva a veľkých 

projektov, kde Valko Marián & partners, s.r.o. pred 
súdmi, ako aj v mimosúdnych rokovaniach zastu-
povala žalobcov, resp. žalovaných pri uplatňova-
ní práv zo zmlúv o dielo, zmlúv o združení a ob-
chodných vzťahov súvisiacich predovšetkým so 
zabezpečením financovania projektov. Skúsenosti, 
unikátne know – how zdieľané stabilným tímom 
právnikov a profesionálny prístup pri zastupova-
ní klientov v sporových konaniach sa odrazili aj 
v skutočnosti, že v ostatných rokoch sa výrazne 
rozšírilo portfólio mandátov advokátskej kancelá-
rie Valko Marián & partners, s.r.o. pri zastupovaní 
významných finančných inštitúcií pôsobiacich na 
slovenskom trhu v sporových konaniach súvisia-
cich s ich hlavným predmetom činnosti, pričom 
advokátska kancelária dosiahla pre svojich klien-
tov vynikajúce výsledky. 

Medzi najvýznamnejšie spory, v ktorých Val-
ko Marián & partners, s.r.o. poskytovala v roku 
2014 služby svojim klientom, patrí zastupovanie 
veľkej stavebnej spoločnosti vo viacerých súvisia-
cich sporových konaniach, ktorých predmetom je 
ochrana práv klienta zo zmluvy o dielo a zmluvy 
o združení, pričom hodnota sporu predstavovala 
24 992 141,20 eur plus príslušenstvo. Jednotli-
vé spory boli vedené tak na rozhodcovských sú-
doch (klient v postavení žalovaného), ako aj pred 
všeobecnými súdmi Slovenskej republiky (klient 
v postavení žalobcu). V súvislosti s právnou argu-
mentáciou predloženou advokátskou kanceláriou 
Valko Marián & partners, s.r.o. v oboch kona-
niach bol spor ukončený mimosúdnou dohodu, 
v ktorej došlo k úplnému uspokojeniu nárokov 
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klienta a k obhájeniu jeho obrany voči tvrdeným 
nárokom protistrany. Sporové konania, v ktorých 
advokátska kancelária Valko Marián & partners, 
s.r.o. dostala od svojich klientov v roku 2014 
mandát na zastupovanie, sú zaujímavé z pohľadu 
právnej náročnosti jednotlivých káuz, významné 
z hľadiska objemu finančných prostriedkov, ktoré 
sú predmetom jednotlivých sporov, pričom prí-
slušné na rozhodovanie týchto sporov sú všetky 
stupne všeobecných súdov Slovenskej republiky, 
Ústavný súd Slovenskej republiky, domáce roz-
hodcovské súdy ako aj rešpektované zahraničné 
arbitrážne súdy, ako napr. Medzinárodný rozhod-
covský súd Medzinárodnej obchodnej a priemy-
selnej komory v Paríži.

Okrem sporovej agendy dosahuje advokátska kan-
celária Valko Marián & partners, s.r.o. výborné 
výsledky a spokojnosť klientov najmä pri posky-
tovaní právneho poradenstva v oblasti pracovné-
ho práva, pričom služby pracovno-právneho tímu 
advokátskej kancelárie využívajú na dennej báze 
nielen lokálni investori, ale aj nadnárodné hol-
dingy a orgány štátnej správy. Pracovno-právny 
tím Valko Marián & partners, s.r.o. zabezpečuje 
pre klientov služby spočívajúce vo vypracovávaní 
právnych stanovísk, analýz a pracovnoprávnych 
dokumentov na dennej báze, rovnako ako vykoná-
va due diligence.

Rok 2014 znamenal pre advokátsku kanceláriu 
Valko Marián & partners, s.r.o. aj rozvoj v agende 
daňového práva, pričom tím advokátov poskyto-
val komplexné právne poradenstvo aj ústrednému 
orgánu štátnej správy v oblasti daní so zameraním 
na výklad a aplikáciu konkrétnych ustanovení da-
ňových zákonov s dôrazom na problematiku inter-
temporálnych ustanovení.

V priebehu roka 2014 poskytovala advokátska 
kancelária Valko Marián & partners, s.r.o. právne 
poradenstvo aj v developerských projektoch zame-
raných na výstavbu rezidenčných nehnuteľností, 
priemyselných stavieb a obchodných centier, pri-
čom realizácia všetkých uvedených projektov po-
kračuje v roku 2015.

V oblasti bankovníctva a financií Valko Marián & 
partners, s.r.o. zastupuje finančné inštitúcie pôso-
biace na slovenskom trhu vo viacerých súdnych 

sporoch, z ktorých hodnota každého presahuje 
sumu 3 000 000 eur. 

Advokátska kancelária Valko Marián & partners, 
s.r.o. zároveň v oblasti bankovníctva a financií 
vypracúva analýzy a právne stanoviská pre banky 
pôsobiace na slovenskom trhu.

V súvislosti s korporátnou agendou poskytuje Val-
ko Marián & partners, s.r.o. služby pre slovenské 
ako aj zahraničné subjekty investujúce v Sloven-
skej republike. Právne poradenstvo pokrýva oblasť 
korporátnych zmien spoločností, transformácií 
právnych foriem a zlučovania spoločností, ako 
aj dennú agendu spojenú s obchodnou činnosťou 
spoločností.  �
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V

VIVID LEGAL, s.r.o.

A dvokátska kancelária VIVID LEGAL bola za-
ložená v roku 2007. Vznikla transformáciou 

právneho oddelenia private equity spoločnosti 
Arca Capital na advokátsku kanceláriu. 

Sme mladá a dynamická advokátska kancelária. 
Právnici našej advokátskej kancelárie však majú 
mnohoročné skúsenosti s poradenstvom pri de-
siatkach zložitých projektov a transakcií zasahujú-
cich do najrôznejších oblastí práva realizovaných 
v priestore strednej a východnej Európy.

Pôsobíme síce zatiaľ len na území Slovenskej re-
publiky, ale máme bohaté skúsenosti s realizáciou 
transakcií s cezhraničným presahom, na ktorých 
sme spolupracovali s partnerskými zahraničnými 
advokátskymi kanceláriami.

Právnici kancelárie hovoria slovensky, česky, ma-
ďarsky, nemecky a anglicky a v týchto jazykoch 
sú schopní poskytovať právne služby.  �
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V

Vojčík & Partners, s.r.o.

A dvokátsku kanceláriu Vojčík & Partners zalo-
žil 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 patento-
vých kancelárií vedie jeho syn, JUDr. Leo Vojčík.

Našim klientom poskytujeme kompletný právny 
servis na vysokej profesionálnej úrovni.

Obzvlášť hrdí sme na naše znalosti, skúsenosti, ale 
najmä výsledky v oblasti práva duševného vlast-
níctva. Hovorí sa o nás, že v tejto oblasti patríme 
na Slovensku k absolútnej špičke. Naša kancelá-
ria poskytuje viacerým popredným slovenským 
spoločnostiam a individuálnym klientom právny 
servis, vrátane zastupovania klientov 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 sférach tvor-
by diel výtvarných umení, diel hudobných, vývoja 
softvéru a spravovania dát, v architektúre, v ob-
lasti vysielania a výroby záznamov, prevádzky 
internetových portálov a mnohých ďalších, v kto-
rých je potreba právnej ochrany výsledkov tvori-
vej činnosti človeka prioritná.

Sme aktívni aj v poskytovaní služieb v iných ob-
lastiach práva, najmä práva obchodných spoloč-
ností, pracovného práva, akvizícií a podobne, pri-
čom početná je u nás i rôznorodá sporová agenda. 
Mnohým klientom poskytujeme dlhodobo kom-
plexné právne služby a poradenstvo.

Naša kancelária je aktívna aj v oblasti vzdeláva-
nia a popularizácie práva. Viacerí naši členovia 
publikujú vedecké a odborné práce, vrátane mo-
nografií. Medzi najvýznamnejšie patrí už tradične 
komentár prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc. k Ob-
čianskemu zákonníku. Pod jeho vedením nedáv-
no vyšlo už druhé vydanie monografie kolektívu 
autorov pod názvom Právo duševného vlastníctva.

Pre našich klientov realizujeme tiež školenia a od-
borné semináre, naši členovia prednášajú dlhodo-
bo na pôde Úradu práva duševného vlastníctva SR, 
Justičnej akadémie, Slovenskej advokátskej komo-
ry a sú členmi redakčných rád viacerých vedec-
kých a odborných časopisov. S dôverou sa na nás 
obracajú aj popredné slovenské média s otázkami 
týkajúcimi sa práva.

Podporujeme viaceré subjekty pôsobiace v kultú-
re, vzdelávaní a zaoberajúce sa charitatívnou čin-
nosťou, medzi ktoré patria napríklad Dobrý anjel, 
Štátna filharmónia Košice a Národné centrum prá-
va duševného vlastníctva.  �

Vojčík & Partners, s.r.o.
Rázusova 28

040 01 Košice

Tel.: +421 5 56 23 01 11

Fax: +421 5 56 23 01 12

e-mail: kosice@vojcik.eu

URL: www.vojcik.eu





www.epravo.sk | EPRAVO.SK |   161

W

Weinhold Legal, v.o.s., advokátska 
kancelária, organizačná zložka

A dvokátska kancelária Weinhold Legal bola 
založená v roku 1996 a v súčasnosti má tím 

vyše štyridsiatich českých, slovenských a za-
hraničných právnikov, čo umožňuje úspešne 
kombinovať medzinárodné know-how s detailnou 
znalosťou domáceho prostredia. Weinhold Legal 
má svoje kancelárie v Bratislave a v Prahe a spo-
lupracuje s medzinárodnými advokátskymi kan-
celáriami zastúpenými vo všetkých hospodársky 
významných jurisdikciách. Weinhold Legal sa radí 
k najväčším medzinárodným právnickým kan-
celáriám pôsobiacim na tunajšom trhu.

Špecialisti Weinhold Legal poskytujú právne pora-
denstvo v nižšie uvedených oblastiach:

�	Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
�	Fúzie a akvizície
�	Právo obchodných spoločností
�	Duševné vlastníctvo
�	IT, médiá a telekomunikácie
�	Konanie pred súdmi, správnymi orgánmi a roz-

hodcovské konanie
�	Hospodárska súťaž
�	Nehnuteľnosti
�	Verejné obstarávanie
�	Pracovné právo
�	Regulatórne záležitosti

Členovia tímu Weinhold Legal sa aktívne podie-
ľajú na tvorbe legislatívy, a to najmä v oblasti 
obchodného práva a finančných služieb, zúčast-

ňujú sa na práci najvýznamnejších organizácií na 
kapitálovom trhu. Odborníci z našej kancelárie sú 
autormi mnohých publikácií, prednášajú na práv-
nických fakultách a pravidelne participujú na od-
borných konferenciách a seminároch.

Významnou prednosťou advokátskej kancelárie 
je naša úzka spolupráca s najvýznamnejšími 
odborníkmi v oblasti daňového a účtovného 
poradenstva a v oblasti firemných financií 
(corporate finance). Z tohto titulu sme schopní 
poskytnúť odpovede na zložité obchodné otázky 
a podieľať sa na riadení a realizácii komplexných 
transakcií, ktoré si vyžadujú nielen právne, ale aj 
daňové, účtovné, či finančné poradenstvo, ale sú 
náročné aj z hľadiska riadenia projektov.

Weinhold Legal je jediná advokátska kancelária 
pôsobiaca v Českej republike, ktorá disponuje 
oprávnením zoznamovať sa s utajovanými skutoč-
nosťami na základe bezpečnostnej previerky 
Národného bezpečnostného úradu. Táto skutoč-
nosť svedčí o našom starostlivom prístupe k dôver-
nosti informácií a schopnosti realizovať významné 
projekty vo verejnom sektore.

Weinhold Legal je certifikovaná z hľadiska spl-
nenia požiadaviek ISO 9001 (Systém riadenia). 
Príslušný certifikát bol vydaný jedným z najreno-
movanejších medzinárodných certifikačných úra-
dov Det Norske Veritas. Tento certifikát je ďalším 
potvrdením vynikajúcej kvality služieb, ktoré We-
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inhold Legal poskytuje. Weinhold Legal je jednou 
z mála advokátskych kancelárií v Českej republi-
ke, ktoré majú certifikát ISO.

Uvádzame niekoľko komentárov o spoločnosti 
Weinhold Legal a ocenení uverejnených v odbor-
nej právnickej tlači a v uznávaných právnických 
európskych a celosvetových sprievodcoch advo-
kátskymi kanceláriami:

Corporate Intl. Magazíne Legal 
Awards / Global Awards

Advokátska kancelária Weinhold Legal sa podľa 
britského magazínu Corporate Intl. Magazine stala 

�	Právnickou firmou roka v Českej republike 
v rámci výsledkov Corporate Intl. Legal Awards 
2015;

�	Právnickou firmou roka v oblasti informač-
ných technológií v Českej republike v rámci 
výsledkov Corporate Intl. Legal Awards 2014 
a 2015;

�	Právnickou firmou roka v oblasti fúzií a ak-
vizícií v Českej republike“ v rámci výsledkov 
Corporate Intl. Legal Awards 2014;

�	Právnickou firmou roka všeobecne (Overall) 
v Českej republike v rámci výsledkov Corpora-
te Intl. Legal Awards 2014;

�	Právnickou firmou roka v oblasti fúzií a ak-
vizícií pre Slovenskú republiku v rámci vý-
sledkov Corporate Intl. Legal Awards 2014;

�	Právnickou firmou roka v oblasti práva ob-
chodných spoločností pre Slovenskú repub-
liku v rámci Corporate Intl. Legal Awards 2014;

�	Právnickou firmou roka v oblasti fúzií a ak-
vizícií a oblasti TMT pre Českú republiku 
v rámci výsledkov Corporate Intl. Legal Awards 
2013;

�	Právnickou firmou roka v oblasti fúzií a ak-
vizícií pre Českú republiku v rámci výsledkov 
Corporate Intl. Legal Awards 2012;

�	Právnickou firmou roka v oblasti Internatio-
nal/Cross Border a Corporate Governance 
v Českej republike v rámci výsledkov Corpora-
te Intl. Legal Awards 2010;

�	Právnickou firmou roka v oblasti fúzií a ak-
vizícií v Českej republike v rámci výsledkov 
Corporate Intl. Magazine Global Awards 2010.

ACQ Global Awards /  
Country Awards
Advokátska kancelária Weinhold Legal sa podľa 
britského magazínu ACQ stala

�	Právnickou firmou roka v oblasti Rozhod-
covského konania a konania pred súdmi (Ar-
bitration and litigation Law firmo f the Year) 
- v Českej republike v rámci výsledkov ACQ Glo-
bal Awards 2015;

�	Nezávislou právnickou firmou roka v Čes-
kej republike v rámci výsledkov ACQ Global 
Awards 2014;

�	Právnickou firmou roka v oblasti súdnych 
konaní a rozhodcovského konania v Čes-
kej republike v rámci výsledkov ACQ Global 
Awards 2014;

�	Právnickou firmou roka všeobecne (Overall) 
v Českej republike v rámci výsledkov ACQ Glo-
bal Awards 2013;

�	Právnickou firmou roka v oblasti Private 
Equity v Českej republike a „Právnickou fir-
mou roku v Českej republike poskytujúcou 
plné služby (Full Service)“ v rámci výsledkov 
ACQ Law Awards 2011;

�	Právnickou firmou roka v oblasti 
M&A pre Českú republiku v rámci výsledkov 
Country Awards 2010;

�	Právnickou firmou roka v oblasti Private 
Funds v kategórii „východná Európa“ v rámci 
výsledkov Global Awards 2010.

Mergermarket
Weinhold Legal sa už v druhom po sebe idú-
com prvom štvrťroku kalendárneho roka za-
radila medzi Top 10 právnických kancelárií 
v prestížnom rebríčku právnych poradcov pre 
globálne M&A transakcie pre celý región stred-
nej a východnej Európy (vrátane Ruskej fede-
rácie) zostavovanom časopisom Mergermarket. 
V prvom štvrťroku roku 2013 sa Weinhold Le-
gal umiestnila v celom rozsiahlom regióne na 
siedmom mieste (podľa počtu uskutočnených 
transakcií) a v prvom štvrťroku 2014 na ôsmom 
mieste (podľa hodnoty vykonaných transakcií). 
Rebríček je zostavovaný na základe globálnych 
M&A transakcií, ktorých hodnota presahuje 5 
miliónov USD; pri transakciách, kde prevádzaný 



www.epravo.sk | EPRAVO.SK |   163

W

podiel na spoločnosti je menej než 30%, je mini-
málny objem transakcie 100 miliónov USD.

Lawyer Monthly Legal Awards /  
Finance Monthly Awards

Advokátska kancelária Weinhlod Legal:

�	bola v rámci ocenenia Finance Monthly Deal 
Maker 2013 Awards vybraná za „Finance 
Monthly Deal Maker 2013 – Czech Republic“ 
za poradenstvo pri transakcii, pri ktorej Cisco 
kupovalo Cognitive Security;

�	bola v rámci ocenenia Lawyer Monthly Le-
gal Awards 2012 vybraná za „Arbitration 
& Litigation Law Firm of the Year – Czech 
Republic“;

�	získala ocenenie Finance Monthly Global 
Awards 2012 v kategórii Corporate Governan-
ce Law Firm of the Year v Českej republike;

�	získala ocenenie Finance Monthly Law Awards 
2011 v kategórii M&A Law Firm of the Year 
v Českej republike.

Právnická firma roka (epravo.cz)
V rebríčku organizovanom vydavateľstvom 
epravo.cz pod odbornou záštitou Českej advo-
kátskej komory bola advokátska kancelária We-
inhold Legal 

�	v roku 2014 zaradená medzi Vysoko odporú-
čané kancelárie v kategóriách: verejné obsta-
rávanie a pracovné práv; a medzi „Odporú-
čanými kanceláriami“ v kategóriách: právo 
obchodných spoločností, právo hospodár-
skej súťaže, developérske a projekty a pro-
jekty s nehnuteľnosťami, fúzie a akvizície, 
riešenie sporov a rozhodcovské konania, 
bankovníctvo a financie, telekomunikácie 
a médiá, duševné vlastníctvo, právo infor-
mačných technológií a daňové právo;

�	v roku 2013 zaradená medzi Vysoko odpo-
rúčané kancelárie v kategóriách: právo ob-
chodných spoločností, riešenie sporov a roz-
hodcovské konania, verejné obstarávania 
a pracovné právo; a medzi Odporúčanými 
kanceláriami v kategóriách: právo hospo-
dárskej súťaže, developérske projekty a pro-

jekty s nehnuteľnosťami, fúzie a akvizície, 
reštrukturalizácie a insolventnosti, bankov-
níctvo a financie, telekomunikácie a médiá, 
duševné vlastníctvo, právo informačných 
technológií a daňové právo;

�	v roku 2012 zaradená medzi Vysoko odporu-
čenými kanceláriami v kategóriách: develo-
pérske projekty a projekty s nehnuteľnos-
ťami, riešenie sporov a arbitráže, pracovné 
právo a daňové právo; a medzi Odporuče-
nými kanceláriami v kategóriách: právo ob-
chodných spoločnosti, právo hospodárskej 
súťaže, fúzie a akvizície, reštrukturalizácie 
a insolventnosti, bankovníctvo a financie, 
duševné vlastníctvo a verejné obstarávania;

�	v roku 2011 zaradená medzi Odporučenými 
kanceláriami v kategóriách: fúzie a akvizície, 
bankovníctvo a financie; a medzi „Vysoko 
odporučanými kanceláriami“ v kategóriách: 
reštrukturalizácie a insolventnosť, pracovné 
právo a riešenie sporov a arbitráže;

�	v roku 2010 nominovaná do užšieho výberu 
v kategóriách pracovné právo, verejné obsta-
rávania a daňové právo;

�	v roku 2009 nominovaná do užšieho výberu 
v kategóriách reštrukturalizácie a insolvent-
nosti, developérske projekty a projekty s ne-
hnuteľnosťami a pracovné právo;

�	ocenená za Právnickú firmu roka 2008 v pr-
vom ročníku súťaže v kategórii Hospodárska 
súťaž a bola v najužšom finálovom výbere vo 
väčšine kategórií, t.j. právo obchodných spo-
ločnosti, developérske projekty a projekty 
s nehnuteľnosťami, fúzie a akvizície a pra-
covné právo.

Acquisition International Award 
Advokátska kancelária Weinhold Legal získala 
ocenenie Acquisition International Award v ka-
tegórii Právnická firma roka 2015 v oblasti 
poradenstva Offshore M&A, Právnická firma 
roka 2014 pre oblasť riešenia sporov, Najviac 
inovatívna právnická firma roka 2013, Práv-
nická firma roka 2012 v oblasti práva obchod-
ných spoločnosti, Právnická firma roka 2011 
v oblasti Outsourcingu a Právnická firma roka 
2011 v oblasti práva životného prostredia 
v Českej republike.
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The European Legal 500: EMEA
V oblasti fúzií a akvizícií a riešenia sporov sa 
advokátska kancelária Weinhold Legal umiest-
nila medzi prvými, ďalej je hodnotená ako 
jedna z popredných advokátskych kancelárií 
v oblasti bankovníctva, finančníctva a kapitá-
lových trhov, korporátnych záležitostí, techno-
lógií, médií a telekomunikácií, nehnuteľností 
a výstavby a daňových záležitostí.

Bankovníctvo, finančníctvo a kapitálové trhy
Advokátska kancelária Weinhold Legal je často 
krát poverená finančnými inštitúciami a dlžník-
mi poskytovať poradenstvo v veci financovania 
akvizícií, projektov a ďalších činností. Takisto po-
skytuje poradenstvo v oblasti kapitálových trhov, 
investičných fondov a investorov, ale aj v oblasti 
vzťahov ku kolektívnym investíciám, Alternative 
Investment Fund Managers Directive (AIFMD), 
súkromným kapitálovým fondom a emisným dlho-
pisom. Advokátska kancelária Weinhold Legal sa 
starala o poradenstvo v oblasti finančníctva a re-
finančných transakcií pre UniCredit Bank. Daniel 
Weinhold zostáva kľúčovou osobou spoločnosti.

Korporátne záležitosti, fúzie a akvizície
Advokátska kancelária Weinhold Legal poskyto-
vala poradenstvo spoločnosti Sarantis Group síd-
liacej v Grécku pri akvizícii českej kozmetickej 
značky Astrid. Takisto poskytovala poradenstvo 
spoločnosti Spar Austria při predaji ich divoch 
českých pobočiek spoločnosti Ahold, tento predaj 
zahŕňal 36 hypermarketov Interspar a 14 Super-
marketov Spar.

Riešenie sporov
Advokátska kancelária Weinhold Legal úspešne 
reprezentovala veľkú francúzsku stavebnú spo-
ločnosť v spore proti minoritnému akcionárovi vo 
veci povinnej ponuky odkúpenia na všetkých su-
doch, vrátane Najvyššieho súdu a Ústavného súdu. 
Advokátska kancelária Weinhold Legal poskytuje 
právnu oporu pre Českú republiku a Ministerstvo 
financií.

Nehnuteľnosti a výstavba
Advokátska kancelária Weinhold Legal poskytuje 
,,vysokú kvalitu služieb“. Medzi významné poraden-
stvo zaraďujeme aj poradenstvo pre klienta CBRE 
pri akvizícii spoločnosti pre správu nehnuteľností 
a poradenstvo prestížnym nájomcom, ďalej po-
skytla poradenstvo Investment Development Ma-
nagement LLC pri zmluve o predaji a nákupe troch 
hotelových budov a piatich parciel. Thilo Hoff-
mann je ,,kompetentný a spoľahlivý“, Pav Younis je 
,,iniciatívny a profesionálny“.

Daňové záležitosti
Daniel Weinhold z advokátskej kancelárie We-
inhold Legal poskytoval poradenstvo v oblasti 
daňových záležitostí v zahraničnom investovaní 
a ropných spoločností a zastupoval klientov pri 
požiadavkách na vrátenie daní pred Najvyšším 
súdom a Správnym súdom. Medzi významných 
klientov patrí BNP Pariba Real Estate. 

Technológie, média a komunikácie
Martin Lukáš, ktorý vedie IP/IT tím v advokátskej 
kancelárii Weinhold Legal je ,,rýchly, efektívny 
a má obchodný talent“. Tím advokátov nedávno 
poskytoval poradenstvo distribútorovi v kozmetic-
kom priemysle vo veci porušenia práv ochrannej 
známky a poskytoval poradenstvo pri akvizícii 
portfólia obchodných známok.

Chambers Europe/ 
Chambers Global

Hodnotená v oblasti bankovníctva a finan-
cií, korporátneho práva/fúzií a akvizícií, rie-
šenia sporov, pracovného práva, duševného 
vlastníctva, reštrukturalizácie, insolventnosti 
a nehnuteľností. Uznávaná v oblasti dušev-
ného vlastníctva a súkromných kapitálových 
fondov.

Bankovníctvo a financie
Advokátska kancelária Weinhold Legal je ocene-
ná za silu financovania akvizícií, odborných zna-
lostí bankových regulácií vzhľadom k najnovšie-
mu českému Občianskemu zákonníku, a takisto aj 
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za rozrastajúcu sa prax na poli bankových súdnych 
sporov. Vyznačuje sa predovšetkým svojim silným 
postavením v oblasti obnoviteľnej energie a v IT 
sektore. 

Zdroj vraví: „Tento tým poskytuje spoľahliví, flexi-
bilné a priateľské služby.“

Klienti oceňujú Pavla Jendrulka pre jeho ,,schop-
nosti v poradenstve v širokom spektre právnych otá-
zok a efektívnom vedení tímu. Takisto je aj skúseným 
vyjednávačom.“ 

Medzi nedávne významné poradenstvo tejto sku-
piny patrí asistovanie spoločnosti UniCredit s fi-
nancovaním projektu realizovanom pre spoločnosť 
pre obnoviteľnú energiu. Advokátska kancelária 
Weinhold Legal ďalej poskytuje poradenstvo tý-
kajúce sa nového Občianskeho zákonníka Komerč-
nej banke. Ďalšími významnými klientmi sú Anglo 
Irish Bank, Česká spořitelna, a National Asset Ma-
nagement Agency. 

Korporátne právo, fúzie a akvizície
Advokátska kancelária Weinhold Legal sa vyzna-
čuje silným postavením v oblasti energetiky a ma-
loobchodného sektoru. Poskytuje poradenstvo 
v širokom spektre v oblasti korporátneho práva 
vrátane implementácie najnovšieho českého Ob-
čianskeho zákonníka.

Zdroj vraví: „Vždy sa zameriavajú na kvalitu a úzku 
spoluprácu s klientom.“

Spoločník a vedúci právnik Daniel Weinhold je 
známou osobnosťou českého transakčného trhu. 
Poskytoval poradenstvo v niekoľkých obchodných 
transakciách v oblasti prírodných vied a zdravot-
níctva. Miroslav Dubovský pred príchodom do 
Weinhold Legal pôsobil v advokátskej kancelárii 
Hogan Lovells.

Za nedávne významné poradenstvo advokátskej 
kancelárie Weinhold Legal zaraďujeme asistova-
nie SPARu s predajom českých pobočiek holand-
skej obchodnej spoločnosti Royal Ahold. Ďalšími 
významnými klientmi sú CBRE Group, Abelio 
Group, Sensient, Wiener Privatklinik Holding 
a Lama Energy. 

Riešenie sporov
Advokáti z advokátskej kancelárie Weinhold Le-
gal majú mnoho skúseností s prípadmi investič-
ných rozhodcovský konaní a vnútroštátnymi súd-
nymi konaniami. Ďalej zastupujú svojich klientov 
v bankových a finančných sporoch a v komplex-
ných prípadoch vo veci odkúpenia minoritných 
akcionárov; majú rozsiahle znalosti v IT a TP 
súdnych sporoch. Pole pôsobenia Miroslava Du-
bovského pokrýva obchodné spory a oblasť medzi-
národného a vnútroštátneho rozhodcovského ko-
nania. Vedúci oddelenia Milan Polák je na českom 
trhu známy vďaka zastupovaniu klientov v súd-
nych sporoch v oblasti bankovníctva, nehnuteľ-
ností a výstavby, vrátane rozhodcovských konaní. 
Jedným z najvýznamnejších prípadov je zastupo-
vanie významného bankového klienta v mnohých 
súdnych sporoch vo veci údajne neúmerných ban-
kových poplatkov.

Pracovné právo
Advokátska kancelária Weinhold Legal poskytuje 
poradenstvo v oblasti pracovného práva domácim 
a aj medzinárodným klientom; je obľúbenou voľ-
bou v oblasti reštrukturalizácií a pracovno-práv-
nych súdnych sporov, vrátane politiky odmeňo-
vania, imigračných záležitostí a vyjednávania 
s odbormi.

Zdroj vraví: „Zdôraznil by som predovšetkým vyso-
ké pracovné nasadenie tímu, rýchle reakcie a bezod-
kladnú tvorbu dokumentácie.“

Bohatí akademické znalosti Evi Procházkovej 
v oblasti pracovného práva spoločne so znalosťa-
mi v oblasti sociálneho zabezpečenia zaisťujú jej 
obľúbenosť medzi klientmi. Ktorí o nej hovoria, že 
je ,,ústretová, ľahko sa s ňou komunikuje a vždy sa 
snaží nájsť najlepšie riešenie problému“.

Nehnuteľnosti
Tím advokátskej kancelárie Weinhold Legal je 
známy pre rozsiahlu ponuku poradenstva v oblas-
ti nehnuteľností so značnými odbornými znalos-
ťami v oblastiach akvizícií, zmlúv a leasingových 
zmlúv. Ďalej poskytuje poradenstvo v oblasti fi-
nancovania nehnuteľností a rozvoja súvisiaceho 
s infraštruktúrou.
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Zdroj vraví: „Advokátsky tím pracuje s vysokým 
pracovným  nasadením  -  ak  klient  potrebuje  čokoľ-
vek  nasledujúci  deň,  nasledujúci  deň  je  to  hotové!“ 
a ,,Tento  tím  koná  rýchlo  a  kladie  veľký  dôraz  na 
detaily.“

Hlavný právnik David Emr sa zameriava na akvi-
zície nehnuteľností, klienti si vážia jeho negociá-
torské schopnosti: ,,Vždy hľadá aktívne riešenie, na-
miesto aby len sedel a čakal, či prídu riešenia zvnútra. 
Pokojne  vysvetľuje  veci  tak,  aby  svojim  vysvetlením 
pomohol každému.“

Medzi významné poradenstvá zaraďujeme aj ne-
dávne poradenstvo Veľvyslanectvu Spolkovej re-
publiky Nemecko pri akvizícii Lobkovického pa-
láca v Prahe, stavby z 18. storočia, ktorá má pre 
Nemecko značnú kultúrnu hodnotu. Medzi ďalších 
významných klientov patrí Devanlay, Dixons, 
Grandi Stazioni a IC Company.

Reštrukturalizácie a insolvencia
Reštrukturalizácie a insolvenčné ponuky v medzi-
národnom meradle, spolu s odbornými znalosťami 
CEE a problémov lokálneho trhu sú zaisťované ad-
vokátskou kanceláriou Weinhold Legal pre české 
pobočky nadnárodných klientov v módnom odvet-
ví a rovnako aj v letectve a kozmonautike.

Zdroj vraví: „Advokátska kancelária Weinhold Le-
gal vie, ako prekonať všetky prekážky, ktoré by mohli 
ohroziť zmluvu. Advokátom spoločnosti pridávajú na 
dôveryhodnosti ich odborné znalosti“. a „Spoločnosť 
vykonáva skvelú prácu. Advokáti riešia prípady nie 
len ponukou praktického pohľadu na vec v náročných 
právnych otázkach, ale aj výbornou expertízou prie-
myselného odvetvia.“

Nemecké oddelenie advokátskej kancelárie Wein-
hold Legal vedie kvalifikovaný nemecký právnik 
Thilo Hoffmann.

Medzi významné poradenstvá patrí nie len pora-
denstvo spoločnosti Levi Strauss českými aspektmi 
ich paneurópskej korporátnej reštrukturalizácie 
(vrátane otázok pracovného práva), ale aj Com-
pagnie Daher, LAMA, MAFRA a TTS.

Chambers Europe Awards 
for Excellence 
Advokátska kancelária Weinhold Legal bola no-
minovaná do užšieho výberu na ocenenie Cham-
bers Europe for Excellence 2014 a 2012 v Čes-
kej republike.

IFLR 1000
Weinhold Legal je odporúčaná v oblasti ban-
kovníctva a financií, kapitálových trhov, in-
solvencie a reštrukturalizácie, fúzií a akvizícií 
a ďalej v oblasti energetiky a infraštruktúry.

Bankovníctvo a financie: Tím advokátov z We-
inhold Legal zameriavajúci sa na finančníctvo 
dostáva dobré hodnotenia. „Sme ohromený ich 
znalosťami,  profesionálnym  prístupom,  starostlivos-
ťou a flexibilitou“, spomína klient. „Vysoká kvalita, 
správne načasované služby“, hovorí ďalší.

Tím skladajúci sa z viacerých špecialistov zameria-
vajúcich sa na bankovníctvo a financie sa aktív-
ne zúčastňoval viacerých projektov týkajúcich sa 
emisií dlhopisov, financovania a regulačného po-
radenstva. V oblastí emisií dlhopisov tím zastupo-
val GZ Digital Media. Ako príklad rozsiahlejšieho 
právneho poradenstva v oblasti financovania bolo 
asistovanie Českej sporiteľni v súvislosti s finan-
covaním českej spoločnosti v sektore obnoviteľnej 
energie. Pracovný tím taktiež poskytoval pora-
denstvo Komerčnej banke vo veci nového Občian-
skeho zákonníka v Českej republike a dôsledkov 
s tým pre banku spojených.

M&A: Tím zamerajúci sa na korporátne právo je 
„spoľahlivé,  efektívne,  odborné,  s  výborným  klient-
skym prístupom“, spomína jeden z klientov.

Weinhold Legal spravila v roku 2014 veľmi vý-
znamný krok keď svoj tím rozšírila o bývalého 
vedúceho partnera dnes už zaniknutej pražskej 
kancelárie Hogan Lovells, Miroslava Dubovské-
ho. Dubovský ako skúsený právnik v oblastiach 
M&A a privaty equity by mal posilniť transakčné 
pôsobenie firmy.

Medzi najväčšie úspechy firmy z oblasti M&A patrí 
mimoriadna transakcia spoločnosti SPAR pri pre-
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daji svojich dcérskych spoločností v Česku holand-
skej spoločnosti Dutch Royal Ahold v hodnote 266 
mil. dolárov.

Reštrukturalizácia a insolvencia: V oblasti 
reštrukturalizácií poskytla firma právne poraden-
stvo s českými a slovenskými právnymi aspektmi 
v paneurópskej reštrukturalizácii spoločnosti Levi 
Strauss. Weinhold Legal takisto poskytla poraden-
stvo spoločnosti MAFRA v procese jej reštruktu-
ralizácie, ktorá zahŕňala zlúčenie jej dvoch dcér-
skych spoločností do materskej. Jeden z klientov 
bol mimoriadne spokojný s poradenstvo pri 
reštrukturalizácii a povedal: „Včasné dodanie – do 
jedného týždňa – a vynikajúca kvalita.“

Energetika a infraštruktúra: Tím špecializujúci 
sa v oblasti energetiky a infraštruktúry vedie vo 
Weinhold Legal jej zakladateľ Daniel Weinhold.

Jedným zo súčasných úspešných projektov firmy 
bola asistencia poľskej spoločnosti Tauron pri jo-
int-venture so spoločnosťou ArcelorMittal, Tameh 
Holding, ktorá umožní spoluprácu dvoch partne-
rov v najbližších 15-tich rokoch v oblasti rozvoja 
a investícií do inžinierskych sietí v Českej repub-
like a v Poľsku. Advokátska kancelária Weinhold 
Legal poskytla klientovi poradenstvo so všetkou 
potrebnou českou dokumentáciou.

Expert Guides (The Legal 
Media Group Guides to the 
World’s Leading Lawyers)
Partner Daniel Weinhold hodnotený ako ex-
pert v oblasti bankovníctva.

The International Who‘s Who 
of Business Lawyers

Daniel Weinhold patrí ku pár právnikom 
v Českej republike, ktorí sa umiestňujú ako 
lídri medzi odborníkmi z viac ako 30 jurisdik-
cií v nasledujúcich kategóriách:

�	The International Who‘s Who of Banking Law-
yers 2012, 2013 a 2014

�	The International Who‘s Who of Merger & 
Acquisition Lawyers 2010, 2011, 2013 a 2014

�	The International Who‘s Who of Private Funds 
Lawyers 2010

�	The International Who‘s Who of Project Finance 
Lawyers 2012

Daniel Weinhold a Milan Polák sú jediní dvaja 
právnici v Českej republike, ktorí sa umiestnili 
medzi lídrami v oblasti súdneho konania v ob-
chodných veciach.

�	 The International Who‘s Who of Commercial 
Litigators 2012 a 2013

AmCham Wings Award 2011
Daniel Weinhold sa stal vôbec prvým držite-
ľom ocenenia AmCham Wings Award Americ-
kej obchodnej komory v ČR.

The Lawyer European Awards
Advokátska kancelária Weinhold Legal bola 
v najužšom finálovom výbere v súťaži Central Eu-
ropean Law Firm of the Year 2009 organizova-
nej prestížnym magazínom The Lawyer.

Managing IP
Advokátska kancelária Weinhold Legal sa umiest-
nila podľa hodnotenia Managing Intellectual 
Property magazine 2015 na treťom mieste v Čes-
kej republike. Martin Lukas is ranked as the IP 
Star (2015) for the Czech Republic, in the area of 
Trade marks.

Media Law International
Advokátska kancelária Weinhold Legal sa umiest-
nila podľa hodnotenia Media Law International 
Guide 2015 na treťom mieste v Českej republike.

So širokou škálou relevantných znalostí a odborných 
skúseností je advokátska kancelária Weinhold Le-
gal obľúbenou voľbou herných spoločností. Advokát-
ska kancelária Weinhold Legal bola v januári 2014 
poverená  spoločnosťou  Taito  Corporation  poraden-
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stvom pri ochrane a posilnení práv na hru Space in-
vaders. V nasledujúcom mesiaci požadoval ďalší her-
ný špecialista Square Enix ochranu svojho produktu 
Tomb Raider Underworld. Martin Lukáš vedie tím 
talentovaných advokátov, ktorí podľa jeho slov ,,pre-
konávajú všetky očakávania“.

World Trademark Review
Advokátska kancelária Weinhold Legal získala 
bronz v hodnotení World Trademark Review 
2015 v Českej republike.

,,Weinhold  Legal  úspešne  obhájila  svoje  zručnosti 
v občiansko-súdnych sporoch na poli IP sféry, a teraz 
sa teší vzostupu inštrukcií v sporoch v oblasti ochran-
ných známok. Najnovší úspech v hospodársky orien-
tovanom celku predstavuje Omega Pharma v sporoch 
o ochrannú známku a v sporoch proti nekalej súťaži; 
prípad zahŕňal ústavnú žalobu proti súdnemu rozhod-
nutiu. Advokátska spoločnosť Weinhold Legal je takis-
to úspešná v oblasti trestného stíhania, keď zastupo-
vala Českú Poštu v registračnom konaní pred Úradom 
pre harmonizáciu na vnútornom trhu a ďalších opozí-
cií. Na neposlednom mieste tohto univerzálneho setu 
sú transakčné príkazy. Martin Lukáš vedie IP divíziu.“

World Tax
Advokátska kancelária Weinhold Legal sa umiest-
nila podľa hodnotenia Tax 2015, International 
Tax Review’s directory 2015 na treťom mieste 
v Českej republike.

„Advokátska kancelária Weinhold Legal sa špecia-
lizuje na súdne spory, ale pôsobí aj v oblastiach daní 
z príjmu a zmiernenia dvojitého zdanenia predovšet-
kým  u  spoločností  poskytujúcich  finančné  služby, 
energetických  a  ropných  spoločností,  v  automobilo-
vom  priemysle  a  elektronike.  Spoločnosť  reprezen-
tovala  významnú  českú  ropnú  spoločnosť  v  súdnom 
spore pri poškodení spôsobenom daňovými rozhodnu-
tiami Najvyššieho správneho súdu. Významnými ad-
vokátmi zaoberajúcimi sa daňovým poradenstvom sú 
Daniel Weinhold a Ondřej Havránek.“ �
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White & Case s.r.o. 

Prezentácia kancelárie
Bratislavská kancelária funguje ako integrálna sú-
časť celosvetovej siete právnickej kancelárie Whi-
te & Case. V súčasnosti White & Case pôsobí v 38 
kanceláriách v 26 krajinách sveta. Náš tím rieši 
rôzne právne otázky vrátane komplexných cezhra-
ničných obchodných a finančných transakcií. Po-
dieľame sa na niektorých najväčších a najzložitej-
ších transakciách v Slovenskej republike v oblasti 
akvizícií, financovania, cenných papierov a kapi-
tálových trhov. 

Naša kancelária má na Slovensku výborné reno-
mé a nezávislé zahraničné právnické publiká-
cie ju neustále označujú za vedúcu právnickú 
kanceláriu.

Medzi významné ocenenia patria: 
�	Právnická firma roka v Európe, Chambers Euro-

pe Awards 2014
�	Právny poradca roka v oblasti private equity, 

Mergermarket 2014
�	Najlepšia právnická firma v oblasti fúzií a akvi-

zícií, bankovníctva a financií a v oblasti reštruk-
turalizácie a insolvencie v Slovenskej republike 
(Chambers Global, TheLegal 500 a IFLR100, 
2014)

�	Najlepšia právnická firma v oblasti fúzií a ak-
vizícií, bankovníctva a financií, energetiky, 
nehnuteľností, pracovného práva a v oblasti 
reštrukturalizácie a insolvencie v Slovenskej re-
publike (Chambers Europe, 2014)

Zameriavame sa predovšetkým  
na tieto oblasti práva: 
�	fúzie a akvizície
�	právo obchodných spoločností a obchodné 

právo
�	bankovníctvo a financie
�	reštrukturalizácia a insolvencia
�	kapitálové trhy a cenné papiere
�	energetiku a sieťové odvetvia
�	súdne spory a arbitráž
�	nehnuteľnosti
�	pracovné právo
�	dane 
�	projekty na zelenej lúke
�	PPP projekty

Pro Bono Publico
Naša kancelária je aktívne zapojená do bezplat-
nej právnej pomoci v prospech rôznych subjektov 
z neziskovej sféry. Sme súčasťou programu Ad-
vokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis. V minulom 
roku sme boli zapojení do 10 pro bono publico 
projektov.

Simulované súdne spory (SSS)
Pravidelne podporujeme projekty simulovaných 
súdnych sporov pomáhajúcich rozvoju budúcich 
talentovaných právnikov, vrátane Phillip C. Jes-
sup International Law Moot Court Competition 
a ELSA Moot Court Competition. 
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Vybrané verejne publikovateľné 
transakcie 
Medzi významné transakcie, na ktorých sa naša 
kancelária podieľala patria:

Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností 
a obchodné právo

IPO spoločnosti Slovak Telecom
Poskytovanie poradenstva bankám J. P. Morgan 
a Citibank ako upisovateľov emisie v súvislosti 
s IPO spoločnosti Slovak Telecom. Akcie spoloč-
nosti budú kótované na Burze cenných papierov 
v Bratislave a na Burze cenných papierov v Lon-
dýne. Očakávaný objem transakcie je približne 
1 mld. euro. Transakcia bude predstavovať najväč-
šie uvedenie akcií slovenskej spoločnosti na nie-
ktorý z renomovaných kapitálových trhov.

Výstavba bratislavského obchvatu D4 
a rýchlostnej cesty R7 formou verejno-
súkromného partnerstva (PPP)
Poskytovanie právneho poradenstva Ministerstvu 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sloven-
skej republiky v súvislosti s verejným obstarávaním 
a koncesiou na projektovanie, výstavbu, financova-
nie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 a rých-
lostnej cesty R7 v Slovenskej republike, projektmi 
PPP. Ide o najväčší PPP v Slovenskej republike.

Predaj Slovenských elektrární
Zastupujeme významnú energetickú spoločnosť pri 
potencionálnom nadobnutí 66-percentného podie-
lu Slovenských elektrární, člena skupiny Enel.

Zastupovanie významnej  
energetickej skupiny
Zastupujeme investorov vo významnej slovenskej 
energetickej spoločnosti, ktorá investuje do rôz-
nych oblastí energetického priemyslu a podieľa sa 
na výstavbe energetických projektov v súvislosti 
s predajom 100% akcií tejto energetickej spoloč-
nosti. Pravdepodobne pôjde o najväčšiu súkromnú 
akvizíciu v Slovenskej republike v roku 2015. 

Zastupovanie jednej z najväčších skupín 
spravujúcich fondy private equity 
a rozvojového kapitálu v regióne strednej 
a východnej Európy 
Poskytovanie poradenstva Enterprise Investors, 
v súvislosti s nadobudnutím väčšinového podielu 
jej portfóliovej spoločnosti, Kofola a.s., v spoloč-
nosti Radenska, slovinskom výrobcovi minerálnej 
vody a v súvislosti so zamýšľaným nadobudnutím 
Enterprise Investors väčšinového podielu v Pivo-
vary Lobkowicz Group.

Nová korporátna štruktúra spoločnosti 
VSE Group (člen skupiny RWE)
Poskytovanie poradenstva spoločnosti VSE, vý-
znamnému distribútorovi elektriny na východnom 
Slovensku, v súvislosti s novou korporátnou štruk-
túrou VSE Group.

Slovenský plynárenský priemysel
Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenský 
plynárenský priemysel, a.s. v súvislosti s význam-
nými zmenami štruktúry plynárenského holdingu.

Zastupovanie spolumajiteľov spoločnosti 
ESET investujúcich do Projektu N
Zastupujeme šesticu spolumajiteľov firmy ESET pri 
dojednávaní podmienok participácie investorov na 
financovaní spoločnosti N Press, s.r.o. vydávajúcej 
nový nezávislý denník N v tlačenej a elektronickej 
podobe, vrátane dojednávania základných pod-
mienok transakcie, právnej pomoci pri zakladaní 
akciovej spoločnosti, prípravy akcionárskej zmlu-
vy a stanov akciovej spoločnosti. 

Plánovaná fúzia Holcim a Lafarge
Zastupovali sme významnú celosvetovú private 
equity skupinu pri právnom audite slovenských 
aktív skupiny Holcim, v súvislosti s celosvetovým 
tendrom na kúpu jej vybraných európskych aktív. 
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Cezhraničné zlúčenie finančnej inštitúcie 
s celoslovenskou pôsobnosťou
Poskytujeme právne poradenstvo v súvislosti s ce-
zhraničným zlúčením finančnej inštitúcie s celo-
slovenskou pôsobnosťou.

Predaj správcu podielových fondov 
Poskytovanie poradenstva spoločnosti Alico 
Funds Central Europe, členovi skupiny MetLi-
fe Group, v súvislosti s predajom jej správcov-
skej činnosti podielových fondov a prevodom 
jej činností súvisiacich s riadením jej portfólia 
spoločnosti IAD Investments, významnamnej slo-
venskej správcovskej spoločnosti fondov. V tejto 
súvislosti sme takisto zastupovali klienta pred 
regulačnými orgánmi a na rokovaniach ohľa-
dom súvisiacich prechodných outsourcingových 
zmlúv. 

Spoločný podnik na výstavbu novej jadrovej 
elektrárne na Slovensku
Poskytovali sme komplexné poradenstvo vláde Slo-
venskej republiky prostredníctvom štátom vlastne-
nej spoločnosti JAVYS, a.s. v súvislosti s procesom 
hľadania partnera do verejno-súkromného spoloč-
ného podniku na výstavbu novej jadrovej elektrár-
ne na Slovensku (Jadrová energetická spoločnosť 
Slovenska, a.s.).

Komplexné zmluvné vzťahy - Slovenské 
elektrárne 
Zastupujeme Slovenské elektrárne, člena skupiny 
Enel, pri rokovaniach a uzatváraní rôznych kom-
plexných zmlúv týkajúcich sa rôznych oblastí 
energetickej činnosti a ďalších aktivít spoločnosti. 

Regal Beloit Corporation
Poskytovanie poradenstva spoločnosti Regal Be-
loit Corporation (NYSE: RBC), vedúcemu celosve-
tovému výrobcovi elektromotorov, mechanických 
a elektrických zariadení na prenos sily a generá-
torov elektrickej energie, v súvislosti s jej nado-
budnutím spoločnosti Power Transmissions Solu-
tions business od spoločnosti Emerson Electric Co. 
(NYSE: EMR). 

Prologis 
Poskytovanie poradenstva spoločnosti Prologis, 
najvýznamnejšiemu celosvetovému vlastníkovi, 
prevádzkovateľovi a developerovi priemysel-
ných budov, v súvislosti s nadobudnutím portfó-
lia priemyselných budov a skladov v Českej re-
publike, na Slovensku a v Poľsku, vrátane parku 
Rudná blízko Prahy, distribučného centra Senec 
blízko Bratislavy a parku Zeran blízko Varšavy 
od celosvetovej realitnej investičnej správcovskej 
spoločnosti. 

Reverzný tok zemného plynu v smere na 
Ukrajinu 
Poskytovali sme právne poradenstvo klientovi 
v súvislosti s právnou analýzou týkajúcou sa otáz-
ky reverzného toku plynu na Ukrajinu.

Bankovníctvo a financie

Financovanie významnej obchodnej štvrte 
s názvom „Westend“ 
Poskytovali sme poradenstvo Slovenskej sporiteľ-
ni, a.s. v súvislosti so syndikovaným financovaním 
novej významnej obchodnej štvrte s názvom „Wes-
tend“ v Bratislave spoločnosťou J&T Real Estate 
Group, jedným z hlavných hráčov na slovenskom 
realitnom trhu.

Financovanie na nadobudnutie vozového 
parku od slovenskej štátnej železničnej 
prepravnej spoločnosti 
Poskytujeme poradenstvo syndikátu bánk pod 
vedením banky ING Bank N. V. v súvislosti s fi-
nancovaním pre spoločnosť Cargo Wagon, a. s. na 
nadobudnutie vozového parku od slovenskej štát-
nej železničnej prepravnej spoločnosti. Bankám 
poskytujeme poradenstvo vo všetkých otázkach 
akvizície vrátane podmienok predaja železnič-
ných vozňov a ich spätného prenájmu Slovenskou 
republikou.

Financovanie výstavby troch významných 
úsekov slovenskej diaľničnej siete 
Poskytovali sme poradenstvo Tatra banke, a.s. 
a Slovenskej sporiteľni, a.s. v súvislosti s projekto-
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vým financovaním a financovaním prevádzkového 
kapitálu významnej slovenskej stavebnej spoloč-
nosti a dlhodobého a kľúčového hráča v oblasti 
výstavby vnútroštátnej cestnej infraštruktúry. Toto 
projektové financovanie sa použije na financova-
nie výstavby troch významných úsekov slovenskej 
diaľničnej siete.

Financovanie výstavby udržateľných zdrojov 
energie v Slovenskej republike 
Poskytovali sme poradenstvo EBRD v súvislosti 
s úvermi poskytnutými Tatra banke, a.s., Všeobec-
nej úverovej banke, a.s., Slovenskej sporiteľni, a.s. 
a Prima banke Slovensko, a.s. (predtým Dexia ban-
ka Slovensko a.s.) na sekundárne financovanie vý-
stavby udržateľných zdrojov energie v Slovenskej 
republike (SlovSEFF I, SlovSEFF II a SlovSEFF III).

Prepojenie elektronických komunikačných 
sietí významných slovenských operátov
Poskytovali sme poradenstvo spoločnosti Orange 
Slovensko, a.s. v súvislosti s niektorými súťaž-
no-právnymi aspektmi zamýšľanej spolupráce 
v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry.

Súdne spory a arbitráž

Medzinárodná investičná arbitráž EuroGas/
Belmont vs. Slovenská republika 
Poskytovanie poradenstva Slovenskej republike 
v medzinárodnom investičnom arbitrážnom kona-
ní EuroGas/Belmont vs. Slovenská republika. 

Významná slovenská spoločnosť v oblasti 
chemického priemyslu
Zastupujeme jeden z najväčších chemických pod-
nikov na Slovensku, v súvislosti s podaním žaloby 
na Všeobecnom súde v Luxemburgu voči rozhod-
nutiu Európskej komisie vo veci údajnej štátnej 
pomoci poskytnutej Slovenskou republikou. 

Zastupovanie významnej stavebnej 
spoločnosti v oblasti verejného obstarávania
Poskytovali sme právne poradenstvo spoločnos-
ti Skanska vo veci možného dopadu zmeny pod-

mienok osobného postavenia na prebiehajúce 
a ukončené verejné obstarávania ako aj vplyv na 
ostatných členov združenia zúčastňujúcich sa ve-
rejného obstarávania z dôvodu údajného poruše-
nia súťažného práva. Riešená právna otázka mala 
zásadný vplyv na všetkých významných stavební-
kov v oblasti verejného obstarávania. Zastupovali 
sme spoločnosť v konaní pred Úradom pre verejné 
obstarávanie, pričom sme zároveň poskytovali po-
radenstvo pri ústavnej sťažnosti podanej voči roz-
hodnutiu Najvyššieho súdu v súťažnoprávnej veci.

Kapitálové trhy 

Zabezpečené dlhopisy HB Reavis
Poskytovanie poradenstva Slovenskej sporiteľni, 
a.s. (skupina Erste Group) ako manažéra emisie, 
fiškálneho agenta a agenta pre zabezpečenie, 
a Československej obchodnej banke, a.s. (skupi-
na KBC Group) ako manažéra emisie, v súvislosti 
s emisiou dlhopisov zabezpečených záložným prá-
vom k nehnuteľnostiam a ručiteľským vyhlásením 
v menovitej hodnote 30 000 000 eur, splatných 
v roku 2019, vydaných spoločnosťou HB REAVIS 
Finance SK s. r. o. Táto emisia predstavuje úplne 
prvú emisiu dlhopisov zabezpečených záložným 
právom k nehnuteľnostiam a ručiteľským vyhláse-
ním na Slovensku.

Dlhopisy SPP – distribúcia , a.s.
Poskytovanie poradenstva bankám Citi, Raiffeisen 
Bank, The Royal Bank of Scotland, Sberbank, Socie-
te Générale, UniCredit Bank a VTB Capital v súvis-
losti s emisiou dlhopisov spoločnosti SPP – distribú-
cia , a.s. s menovitou hodnotou 500 000 000 eur. 

Štátne dlhopisy emitované v nórskych 
korunách
Poskytovanie poradenstva bankám Deutsche Bank 
a HSBC ako manažérom emisie v súvislosti s emi-
siou dlhopisov Slovenskej republiky s menovitou 
hodnotou viac ako 3 000 000 000 NOK. 

Štátne 15 -ročné dlhopisy
Poskytovanie poradenstva bankám Natixis, Slo-
venská sporiteľňa a UniCredit Bank v súvislosti 
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s emisiou dlhopisov Slovenskej republiky s me-
novitou hodnotou 1 500 000 000 eur splatných 
v roku 2029. Transakcia bola vnímaná ako signál 
posilnenia trhu, keďže išlo o syndikovanú transak-
ciu dlhopisov s najdlhšou splatnosťou, ktorú emi-
tent z regiónu strednej a východnej Európy usku-
točnil od roku 2011.

Dlhopisy SPP Infrastructure Financing B.V.
Poskytovanie poradenstva bankám Citi, ING, 
Societe Générale a UniCredit Bank v súvislosti 
s emisiou dlhopisov spoločnosti SPP Infrastru-
cture Financing B.V. s menovitou hodnotou 
500 000 000 eur.

Kontaktná osoba

Marek Staroň, Partner
Tel: +421 2 54 41 51 00 
E-mail: mstaron@whitecase.com

Marek Staroň je riadiaci partner bratislavskej kan-
celárie v Bratislave.

Podľa hodnotení nezávislých zahraničných publi-
kácií, ako sú Chambers Global, Chambers Europe, 
The Legal 500, IFLR100 sa Marek Staroň považuje 
za jedného z najvýznamnejších právnikov v Slo-
venskej republike v oblasti práva obchodných spo-
ločností, fúzií a akvizícií, v oblasti financovania, 
kapitálových trhov a cenných papierov a v oblasti 
energetiky.  �
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30 DNÍ  N A SKÚŠKU ÚPLNE BEZ 
Z ÁVÄ ZKOV.

www.singlecase.cz,  +420 739 475 360

V KANCELÁRII NEMUSÍTE 
SEDIEŤ, ABY FUNGOVALA

Najjednoduchší nástroj pre riadenie advokátskej kancelárie

Evidencia práce a kontrola úloh aj na mobile

Našepkávanie výkazov v priebehu práce

K spisom sa dostanete odkiaľkoľvek, aj z telefónu a tabletu

Žiadne investície do infraštruktúry, žiadna inštalácia
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