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SLOVO NA ÚVOD

Spoločnosť EPRAVO.CZ, a.s. vydáva publikáciu Ročenka významných advokátskych kancelárií Slovenskej re-
publiky pre rok 2020. Publikácia prináša prehľad o trhu právnych služieb a o jednotlivých právnických firmách 
na Slovensku. Podklady pre túto publikáciu boli získané od jednotlivých advokátskych kancelárií, ide teda 
o ich komerčnú prezentáciu.

EPRAVO.CZ je popredným českým a slovenským vydavateľstvom zameraným na právnické profesie, ma-
nažment a podnikateľov. Za takmer dvadsať rokov svojho pôsobenia si spoločnosť EPRAVO.CZ vybudovala sil-
né meno medzi právnickými komorami, advokátskymi kanceláriami aj právnikmi. Okrem odborných článkov 
a rozhovorov, ktoré slúžia ako dôveryhodný zdroj informácií z právnickej oblasti, obsahuje internetový den-
ník www.epravo.cz a www.epravo.sk aj prehľadnú Zbierku zákonov a súdnych rozhodnutí. EPRAVO.CZ okrem 
iných titulov vydáva aj tlačený časopis EPRAVO.CZ Magazine a spolupracuje na viacerých významných medi-
álnych a vzdelávacích projektoch. Aktuálne sa zameriava na oblasť online právnického vzdelávania určeného 
právnikom i tým, ktorí s právom denne pracujú a potrebujú mať aktuálny prehľad.

Miroslav Chochola
CEO / predseda predstavenstva
epravo.cz, a.s.
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A

Advokátska kancelária  
FARDOUS PARTNERS s.r.o.

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS 
s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2013, 
pričom vznikla transformáciou advokátskej kan-
celárie jej zakladajúcej spoločníčky a konateľ-
ky JUDr. Renáty Fardousovej, ktorá vykonáva 
činnosť advokáta s bohatými skúsenosťami už 
od roku 1994. Advokátska kancelária FARDOUS 
PARTNERS s.r.o. sa špecializuje najmä v oblas-
ti insolvenčného práva, sporovej a nesporo-
vej agendy v rámci súkromného práva, práva 
duševného vlastníctva a v poslednom období 
zastrešuje viaceré developerské projekty v Bra-
tislavskom kraji menšieho významu a stala sa 
súčasťou tímu pre reštrukturalizáciu spoločnos-
ti, ktorá je dodávateľom služieb na kľúč v oblasti 
strojno-technologického priemyslu pre celú SR 
a ČR.

Bohaté skúsenosti Advokátskej kancelárie FARDOUS 
PARTNERS s.r.o. v oblasti insolvenčného práva oce-
ňujú aj viaceré významné subjekty súkromného prá-
va, s ktorými spolupracujeme a poskytujeme právne 
poradenstvo v insolvenčných konaniach, v ktorých 
vystupujú v postavení veriteľov. V rámci vlastných 
štruktúr spoločnosti využíva Advokátska kancelária 
FARDOUS PARTNERS s.r.o. služby profesionálnych au-
dítorov, znalcov, konkurzných a reštrukturalizačných 
správcov.

V poslednom období poskytovala Advokátska kance-
lária FARDOUS PARTNERS s.r.o. komplexné insolvenč-
né poradenstvo vo významnejších tranzakciách, a to 

v konkurznom konaní spoločnosti v Lučenci, ktorá sa 
zaoberá likvidáciou plastového odpadu jedinečnou 
technológiou a administrovala konkurzné konanie 
spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby odliatkov 
určených pre podvozky nákladných železničných 
vagónov. Rozsiahle komplexné právne poradenstvo 
a zastupovanie správcu konkurznej podstaty posky-
tuje v prípade konkurzného konania najvýznamnejšej 
spoločnosti v rámci Európy, ktorá sa zaoberala výro-
bou poťahov na matrace s odberateľmi tovaru v USA, 
Čine či Turecku. Celkový objem tranzakcií v oblasti 
insolvenčného práva vrátane zastupovania klientov 
predstavoval v roku 2019 viac ako 240 mil. eur.

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

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

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

A
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trickom, a Košickom kraji. Správcovská kancelária 
v súčasnosti administruje približne 140 konkurzných 
a reštrukturalizačných konaní.

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

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

e-mail:  office@fardouspartners.com 
www.fardouspartners.com
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A

Advokátska kancelária MCL, s.r.o. 

Advokátska kancelária MCL, s.r.o. je popredná 
lokálna advokátska kancelária, ktorá poskytuje 
komplexné právne a daňové služby. Kanceláriu 
tvorí 20členný právny tím s bohatými skúsenos-
ťami z popredných medzinárodných a lokálnych 
advokátskych kancelárií s cieľom poskytovať 
vysokú úroveň ponúkaných služieb pri kom-
plexných cezhraničných a domácich transakci-
ách a projektoch. Naši právnici, ako aj samotná 
kancelária sú odporúčaní zahraničnými publiká-
ciami ako napr.  Chambers and Partners, Legal 
500 či IFLR1000.

PRAX A SKÚSENOSTI

Máme rozsiahlu prax a skúsenosti v oblastiach M&A, 
práva obchodných spoločností, bankovníctva a fi-
nancií, nehnuteľností, daní, sporovej agendy, práva 
duševného vlastníctva, informačných technológií, 
obchodných zmlúv ako aj poradenstva privátnej 
klientele. Okrem SR pokrývame aj transakcie a pro-
jekty v Londýne, Berlíne, Budapešti, Prahe, Viedni 
a Varšave, pri ktorých spolupracujeme s mnohými 
zahraničnými advokátskymi kanceláriami.

VYBRANÉ PROJEKTY
V oblasti M&A akvizícií naši právnici radili talianske-
mu výrobcovi pečiva BAULI pri vstupe do spoločnosti 
MAX SPORT, slovenského výrobcu výživových dopln-
kov. Skupine MiddleCap sme radili pri simultánnej 

akvizícii spoločností FOKUS Očná optika, predajcu 
optických pomôcok v SR a ČR, jej dlhovom akvizi-
čnom financovaní a následnej cezhraničnej vnút-
ro-skupinovej reorganizácii. Investičnému fondu Air 
Ventures sme radili pri vstupe do úspešného čes-
kého startupu Cross Network Intelligence. Tiež sme 
radili medzinárodnej developerskej skupine Extensa 
pri exite zo Slovenskej republiky a fondu Credo Ven-
tures pri akvizícii a prevode všetkých práv duševné-
ho vlastníctva start-upovej spoločnosti do spoloč-
nosti v USA.

V oblasti nehnuteľností sme radili skupine HB Reavis 
pri predajoch ich realitných projektov, vrátane preda-
ja projektu UNION. Skupine MiddleCap sme radili pri 
akvizícii, rekonštrukcii, prenájme a predaji kancelár-
skeho projektu - národnej kultúrnej pamiatky „Gor-
kého 4“ v Bratislave poisťovni Kooperativa, ako aj 
pri rekonštrukcii a prenájme kancelárskeho projektu 
- národnej kultúrnej pamiatky - „SPILKA“ v Bratislave. 
Tiež sme radili skupine EUROMAX pri viacerých rea-
litných transakciách a správcovskej spoločnosti IAD 
Investments pri zamýšľaných investíciách do realit-
ných projektov v SR a Poľsku.

V bankovej a finančnej oblasti sme poskytovali 
poradenstvo klientom najmä na dlžníckej strane pri 
rôznych akvizičných financovaniach, ako aj realitných 
projektových financovaniach. Poskytovali sme pora-
denstvo pri projektovom financovaní obchodnej časti 
projektu City-Arena v Trnave, kancelárskeho projektu 
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Spilka či pri financovaní akvizície spoločností FOKUS 
Očná optika v SR a ČR.

V oblasti sporovej agendy a arbitráží sme posky-
tovali poradenstvo klientom pri ich súdnych sporoch 
a mimosúdnych urovnaniach, pri viacerých rozhod-
covských konaniach, vrátane stavebných sporov, 
sporov o náhradu škody, sporov z nekalosúťažných 
konaní, v pracovnoprávnych sporoch, daňových spo-
rov s Finančnou správou SR a takisto sme zastupovali 
klientov pri správnych žalobách a podaniach pred 
Ústavným súdom SR.

V oblasti daní a korporátneho práva sme poskyto-
vali klientom právne a daňové poradenstvo v rozlič-
ných záležitostiach, vrátane nastavenia a spravovania 
holdingových štruktúr, štruktúrovaním transakcií, re-
organizáciami aktivít klientov, vrátane zlúčení a pre-
mien a korporátnych zmien.

Naši právnici sú tiež členmi rôznych obchodných ko-
môr a združení a sa zapájajú do viacerých iniciatív za-
meraných na skvalitnenie legislatívneho prostredia, 
rozvoj a podporu podnikateľského prostredia a vzde-
lávania študentov.

PARTNERI KANCELÁRIE
Vojtech Pálinkáš počas svojej vyše 20ročnej ka-
riéry radil pri rôznych transakciách vrátane akvizícií, 
predajov, spoločných podnikov a reštrukturalizácií. 
Špecializuje sa aj na oblasť nehnuteľností, poraden-
stvo ohľadne všetkých aspektov realitných transakcií 
vrátane výstavby, developmentu, predaja a prenájmu 
a takisto radil pri rôznych veľkých energetických a in-
fraštruktúrnych projektoch.

Martin Jurečko sa viac ako 18 rokov špecializuje na 
fúzie a akvizície, bankové právo, právo obchodných 
spoločností a právo nehnuteľnosti. Radil klientom pri 
rôznych M&A a realitných transakciách vrátane akvi-
zícií, predajov, spoločných podnikov, štátnej pomoci 
a greenfieldových investíciách

Matej Firický sa viac ako 15 rokov špecializuje na 
poradenstvo pre privátnych klientov, oblasť daní, 
fúzie, akvizície, bankovníctvo, financie, kapitálové 
trhy a štátnu pomoc. V rámci kancelárie zastrešuje aj 
poskytovanie právnych a daňových služieb a taktiež 
služby pre privátnu klientelu.

Martin Habán sa viac ako 12 rokov špecializuje na 
oblasť nehnuteľností a poskytuje poradenstvo pri 
rôznych realitných projektoch vrátane výstavby, de-
velopmentu, predaja a prenájmu a tiež pri súvisiacich 
realitných sporoch. Má cenné skúsenosti aj v sporovej 
agende, najmä v oblasti obchodného, občianskeho 
a správneho práva a taktiež zastrešuje komplexné re-
gulačné záležitosti.

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

Paul Q pôsobí na Slovensku takmer 30 rokov 
a patrí dlhodobo k lídrom na trhu poskytovate-
ľov právnych služieb. V našej práci zúročujeme 
detailnú znalosť lokálneho prostredia, ako aj 
dlhoročné skúsenosti s medzinárodnými tran-
sakciami a poradenstvom poskytovaným pre 
zahraničnú klientelu. Vysoká profesionalita, 
odbornosť a efektívny prístup sú u nás vždy na 
prvom mieste.

Našim klientom poskytujeme právne služby 
predovšetkým v nasledujúcich oblastiach práva:

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

Prednosťou Paul Q je v prvom rade odborne zdatný, 
skúsený a stabilný tím právnikov. Kvalita našich slu-
žieb je dlhodobo potvrdzovaná výbornými hodnote-
niami tak v domácej súťaži „Právnická firma roka“, ako 
aj v rámci najvýznamnejších medzinárodných rankin-

gov Chambers and Partners, Legal 500, IFLR 1000 či IP 
Stars. V roku 2020 sme v rámci tejto súťaže vyhodnote-
ní ako odporúčaná právna firma v trinástich zo štrnás-
tich hodnotených kategórií a rovnako sme víťazom 
dvoch kategórií. Vysoké hodnotenia a odporúčania 
získavajú pravidelne vo viacerých oblastiach práva 
taktiež individuálni právnici Paul Q.

Náš tím poskytuje klientom komplexné právne pora-
denstvo, a to od podpory pri riešení každodenných 
záležitostí spojených s ich aktivitami, až po asisten-
ciu s komplexnými projektami s medzinárodnými 
prvkami. V rámci sporovej agendy patrí Paul Q medzi 
najznámejšie právnické firmy na Slovensku, so skú-
senosťami s účasťou pri sporoch pred všeobecnými 
súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Súd-
nym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre 
ľudské práva. Naše profesionálne skúsenosti v oblasti 
súdnych sporov odporúčajú taktiež Chambers and 
Partners a Legal 500, ktorí Paul Q označujú za „špič-
kovú firmu“ so skvelou povesťou.

Nižšie uvádzame výber referencií o Paul Q 
z posledných rokov:
„Všeobecne uznávaní za poskytovanie podnikového 
poradenstva etablovaným lokálnym klientom. Me-
dzi ponúkané služby patrí poradenstvo v oblasti fúzií 
a akvizícií, štruktúrovanie, due diligence a asistencia 
v každodenných firemných záležitostiach. Zastupujú 
klientov z rôznych odvetví, ako napríklad energetika, 
stavebníctvo, farmaceutický priemysel a médiá.“
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Chambers and Partners, 2020

„Skúsený tím v oblasti súdnych sporov s významným za-
meraním na mediálne spory týkajúce sa slobody prejavu, 
ohovárania a urážky na cti. Pravidelne sa angažujú v prí-
padoch nekalej súťaže, verejného obstarávania a hospo-
dárskej súťaže. Taktiež pomáhajú klientom s regulačný-
mi spormi v oblasti energetiky a telekomunikácií.“

Chambers and Partners, 2020

„Rešpektovaný tím v oblasti nehnuteľností so silným za-
meraním na rezidenčné developerské projekty, ako aj 
na rezidenčný a komerčný leasing. Zastupujú klientov 
v súvisiacich sporoch, pričom disponujú oceňovaný-
mi skúsenosťami v rámci sporovej agendy, napríklad 
v sporoch týkajúcich sa vlastníctva pôdy či v sporoch 
medzi dodávateľmi. Rozsiahly zoznam klientov zahŕňa 
spoločnosti z odvetvia poľnohospodárstva a staveb-
níctva, ako aj developerov a súkromných investorov.“

Chambers and Partners, 2019

„Skúsený tím v sporovej agende so zameraním na me-
diálne spory týkajúce sa slobody prejavu a urážky na 
cti. Pravidelne zastupujú klientov v prípadoch nekalej 
súťaže, verejného obstarávania a otázok hospodárskej 
súťaže. Taktiež zastupujú klientov v zmluvných a poist-
ných sporoch.“

Chambers and Partners, 2019

"Preukazujú bezkonkurenčnú oddanosť svojim klientom 
a majú množstvo skúsených a pracovitých právnikov, 
ktorí sú vždy ochotní zodpovedať akékoľvek otázky."

Chambers and Partners, 2019

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

Hodnotenie od klienta Paul Q pre oblasť Bankov-
níctvo a financie, IFLR1000, 2019

„Tím Paul Q je známy ako flexibilný a precízny, a je zná-
my svojimi odbornými znalosťami v mediálnom sekto-
re. Poskytuje poradenstvo v rámci sporov týkajúcich sa 
slobody prejavu, nárokov týkajúcich sa nekalej súťaže 
a porušovania autorských práv.“

Legal500, 2018

V Paul Q je pre nás tiež dôležité upevňovane vzťahov 
a výmena skúseností s kolegami a partnermi, dôka-
zom čoho je naše členstvo vo viacerých medziná-
rodných organizáciách, ktoré združujú nezávislých 
právnych profesionálov po celom svete, ako napr. 
TAGLAW či Legalink.

KLIENTI
Známkou kvality našich služieb je predovšetkým 
spokojnosť našich klientov. Naša advokátska kan-
celária je vyhľadávaná predovšetkým pre kvalitné 
poradenstvo domácej i zahraničnej biznis klientele 
pôsobiacej v rôznych odvetviach (najmä strojár-
stvo, automobilový, poľnohospodársky, potravi-
nársky, farmaceutický priemysel, či oblasť médií, 
IT a nehnuteľností). Dôležitú súčasť našej praxe 
však rovnako tvorí práca pre verejný sektor, ako aj 
spolupráca s ľudsko-právnymi a mimovládnymi 
organizáciami.

Medzi našich klientov patria napríklad:
 	Arcelor Mittal Construction Slovakia
 	Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych 

staníc Slovenska
 	Beiersdorf
 	Benčík Culinary Group
 	BILLA
 	D.Expres (Rádio Expres)
 	Dan Agrar Slovakia
 	Deloitte group Slovakia
 	Edenred Slovakia / Ticket Service
 	FCA Slovakia
 	Eni Austria
 	HERBERIA
 	Hörnlein
 	IT Asociácia Slovenska
 	Markíza – Slovakia
 	MERCK
 	Metsa Tissue Slovakia
 	Micronix
 	News and Media Holding
 	Omega Pharma
 	Petit Press
 	Podtatranská vodárenská spoločnosť
 	RIMO (Rieker Group)
 	SAFRAN Slovakia
 	SEWA
 	Slovenské elektrárne
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 	SKANSKA SK
 	Universal Music Slovakia

PRO BONO AKTIVITY
Významnú zložku profesijného pôsobenia našich 
advokátov tvoria aj pro bono aktivity v oblastiach 
ako sú právny štát, spravodlivosť, boj proti korupcii, 
transparentnosť či etická samoregulácia novinárskej 
činnosti. Prostredníctvom prednáškovej a publikač-
nej činnosti, či v rámci kariérnych príležitostí pre štu-
dentov práva podporujeme ich vzdelávanie, a záro-
veň upevňujeme vzťahy medzi akademickým svetom 
a právnou praxou.

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

RELEVANS je 2. najväčšou advokátskou kance-
láriou v Slovenskej republike (zdroj: The Slovak 
Spectator). V hodnotení Právnickej firmy roka 
2019 jej bola udelená hlavná cena a titul Domáca 
advokátska kancelária a taktiež už 4. rok po sebe 
zvíťazila v odbornej kategórii Sporová agenda. 
V roku 2020 sa jej podarilo po 4× zvíťaziť v od-
bornej kategórii Developerské projekty a nehnu-
teľnosti. Vo všetkých ostatných kľúčových ob-
lastiach pôsobenia kancelárie (Fúzie a akvizície, 
Bankovníctvo a financie, Právo obchodných spo-
ločností, Hospodárska súťaž) zároveň dlhoročne 
získava excelentný rating.

Vynikajúce hodnotenia dostáva aj v uznávaných 
medzinárodných rebríčkoch právnických kancelárii 
Chambers Europe a Legal 500.

Hlavným cieľom RELEVANS je však najmä poskytovať 
nadštandardne kvalitné právne služby pre svojich 
klientov a naplniť ich vysoké očakávania a vízie.

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA
 	sporová agenda
 	právo real estate
 	fúzie / akvizície (M&A)
 	bankovníctvo / cenné papiere / financovanie
 	právo obchodných spoločností
 	hospodárska súťaž

OCENENIA
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KLIENTI
J & T REAL ESTATE, a.s., Carlton Property, s.r.o., Zá-
padoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská 
distribučná a.s., Slovenská záručná a rozvojová 
banka, a.s., Poštová banka, a.s., Poštová poisťovňa, 
a.s., J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, 
ČEZ Slovensko, s.r.o., Úrad pre reguláciu elektronic-
kých komunikácií a poštových služieb, Sandberg 
Capital, správ. spol., a.s., Železničná spoločnosť Slo-
vensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, 
a.s., Imperial Tobbaco Slovakia a.s., RMS Mezzanine, 
a.s., organizačná zložka Slovensko, EUROVEA, a.s., 
Rozhlas a televízia Slovenska, Akzent BigBoard, 
a.s., Terno Slovensko, spotrebné družstvo a mnohé 
ďalšie.

Vybrané referenčné spory, transakcie a projekty 
za rok 2019
 	zastupovanie žalovaných v spore o určenie neplat-

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

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

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

 	zastupovanie spoločností Západoslovenská distri-
bučná a Východoslovenská distribučná ako žalo-
vaných v konaniach, v ktorých Slovenské elektrár-
ne ako žalobca požadujú vrátenie platby za prístup 
do distribučnej sústavy (G-komponent)

 	zastupovanie žalovaného v konaní o určenie ne-
platnosti právnych úkonov a o určenie vlastnícke-
ho práva k nehnuteľnostiam v hodnote viac ako 
50 mil. eur

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

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

 	zastupovanie sťažovateľa v konaní pred Európ-
skym súdom pre ľudské práva pre porušenie práva 
na spravodlivé súdne konanie v súvislosti so zruše-
ním právoplatných rozhodnutí na základe mimo-
riadneho dovolania

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

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

 	zastupovanie Poštovej banky v mnohých súdnych 
konaniach na strane žalobcu aj žalovaného

 	právne poradenstvo kupujúcemu pri nadobudnutí 
podielov na spoločnostiach WY Group a Webglobe 
- Yegon, ktoré sú poprednými webhostingovými 
spoločnosťami

 	právne poradenstvo významnému holdingu pôso-
biacemu na trhu poľnohospodárskej prvovýroby 
pri nadobudnutí obchodníka s poľnohospodársky-
mi produktmi a rastlinnými komoditami

 	právne poradenstvo predávajúcemu pri prevode 
podielu na spoločnosti SOITRON Group SE

 	právne poradenstvo záujemcovi o nadobudnu-
tie pozemkov a stavieb tvoriacich bývalé letisko 
Bratislava – Vajnory

 	právne poradenstvo kupujúcemu v súvislosti s na-
dobudnutím obchodného podielu v neštátnej špe-
cializovanej nemocnici zameranej na diagnostiku 
a liečbu srdcových ochorení

 	právne poradenstvo dlžníkovi v súvislosti s navý-
šením úverového rámca existujúceho úverového 
financovania poskytnutého konzorciom bánk v ob-
jeme 134 mil. eur

 	právne poradenstvo dlžníkovi v súvislosti so syn-
dikátnym úverom poskytnutým dlžníkovi konzor-
ciom bánk v objeme 77 mil. eur

 	právne poradenstvo dlžníkovi v súvislosti s finan-
covaním projektu kancelárskej budovy PANORAMA 
BUSINESS III

 	právne poradenstvo dlžníkovi v súvislosti s finan-
covaním výstavby projektu KLINGERKA v Bratislave

 	právne služby v súvislosti s prípravou a výstavbou 
projektu Eurovea II

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

 	právne služby pre projekty: Zuckermandel, Fuxova, 
Zelené terasy Devín, Pribina, Ovocné sady Trnávka, 
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Klingerka, Klingerka II, Panorama I, II, III, IV, Tower 
115, Karloveské rameno, Nová Vlárska, KYNEK 
Nitra, Eperia v Prešove vrátane II. fázy, projekty vo 
Westend business parku a mnohé ďalšie.

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

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

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

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

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

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

S ČÍM POMÁHAME

Bankovníctvo, financie, kapitálové trhy 
a poisťovníctvo

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo na 
vysokej odbornej úrovni, vychádzajúc z právneho 
poriadku Slovenskej republiky, európskeho práva, 
slovenských a medzinárodných zvyklostí a štandar-
dov rozličných organizácii ako napríklad LMA, ISDA, 
ISMA a podobne. Dôkazom našej kvalifikovanosti je 

aj to, že nás renomovaná publikácia Chambers Glo-
bal a Chambers Europe pre rok 2019 zaradila medzi 
vedúce advokátske kancelárie na Slovensku v oblasti 
bankovníctva a financií. Medzi našich klientov patrí 
väčšina významných bánk na Slovensku.

So spoločnosťou SEMANČÍN & PARTNERS pracu-
jeme od začiatku vzniku našej spoločnosti, tzn. od 
roku 2017. Našu spoluprácu hodnotím ako veľmi 
úspešnú, nakoľko sa nám podarilo aj vďaka ich pro-
fesionálnemu prístupu koncom roka 2018 získať po-
volenie od NBS na vykonávanie činnosti ako Platob-
ná inštitúcia. Bol to beh na dlhu trať, ale spoločne 
sme to dali. V rámci tejto našej „krátkej“ spolupráce 
využívame plne profesionalitu všetkých ich odborní-
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kov, hlavne v oblasti ochrany osobných údajov ale 
aj HR.

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

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

Rastislav Václavík, Tatrabanka, a.s.

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

Pripravovali sme kódexy správania pri spracúvaní 
osobných údajov pre cestovné kancelárie a cestovné 
agentúry a pre subjekty digitálneho trhu, pričom išlo 
o jedny z prvých kódexov podľa GDPR na Slovensku. 
Okrem toho sme zastupovali start-upovú platformu, 
ktorá používa novú technológiu rozpoznávania tváre. 
Pri implementácii GDPR sme pomáhali aj významnej 
poisťovni na Slovensku a verejnej inštitúcii z oblasti 
životného prostredia. V rámci ochrany súkromia sme 
zastupovali aj fyzické osoby pri neoprávnenom použí-
vaní ich osobných údajov a zjednávaní nápravy.

Naši právnici taktiež pravidelne prednášajú na 
podujatiach venovaných ochrane osobných údajov 
a vyjadrujú sa k tejto téme v médiách. Stali sme sa 
zakladajúcim členom Spolku pre ochranu osobných 
údajov, ktorý združuje profesionálov v oblasti ochra-
ny osobných údajov na Slovensku. Problematike 
ochrany osobných údajov je venovaná naša samo-
statná webová stránka www.gdpr-semancin.sk.

S právnickou kanceláriou Semančín & Partners 
máme pozitívne skúsenosti. Stretli sme sa s profe-
sionálnym prístupom vzhľadom na vybranú spraco-

vanú tematiku Kódex spracúvania osobných údajov 
v digitálnom prostredí. Naviac nás právna kancelária 
samostatne informuje o ďalších zmenách v rámci 
problematiky GDPR, čo veľmi oceňujeme, nakoľko je 
to nad rámec nami dohodnutej spolupráce.

Daša Karpelová, executive director IAB Slovakia, 
združenie pre internetovú reklamu

Hospodárska súťaž
Na základe našej už tradičnej praxe sme silní aj v ob-
lasti hospodárskej súťaže. Máme bohaté skúsenosti 
vo všetkých smeroch súťažného práva, najmä pri 
vyšetrovaní možného zneužívania dominantného 
postavenia, pri vyšetrovaní kartelov, bid riggingu, 
vertikálnych dohôd, pri inšpekciách ako aj koncen-
tráciách, a to ako podľa vnútroštátneho, tak aj európ-
skeho súťažného práva. Naše dlhoročné skúsenosti 
v tejto sfére poskytujú našim klientom nezanedbateľ-
nú výhodu pri právnom posúdení rôznych zmlúv ako 
aj pri vypracovaní compliance programov.

„Únia hydinárov Slovenska hodnotí spoluprácu s Jo-
zefom Semančínom pozitívne a odporúča ho na spo-
luprácu aj pre svojich členov a zástupcov.“

Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska

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

Právo životného prostredia
Intenzívne sa venujeme problematike odpadového 
hospodárstva a ochrane životného prostredia. Posky-
tujeme poradenstvo v súvislosti s nakladaním s od-
padom pre rôznych účastníkov trhu, pri zabezpečení 
environmentálnych povolení a licencií, pri príprave 
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všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti s na-
kladaním s odpadmi a príprave a revízii zmlúv týkajú-
cich sa zberu, spracovania a zhodnotenia odpadov.

Okrem toho našim klientom poskytujeme poraden-
stvo aj v oblasti ochrany ovzdušia a ochrany vôd.

Pravidelne zastupujeme našich klientov v konaní 
pred Slovenskou inšpekciou životného prostredia 
ako aj v konaniach pred inými orgánmi verejnej sprá-
vy na úseku životného prostredia.

Duševné vlastníctvo a informačné technológie
Moderná doba si vyžaduje inovácie a uplatňovanie 
moderných postupov. Klienti si potrebujú chrániť vý-
sledky svojej tvorivej činnosti, napríklad vo forme pa-
tentov, ochranných známok alebo úžitkových vzorov.

Sme súčasťou Slovenskej FinTech asociácie, kde sme 
okrem iného riešili kolektívnu ochrannú známku. Pri-
pravili sme aj Kódex správania pre sektor digitálneho 
trhu, v ktorom sa nastavovali základné podmienky 
spracúvania osobných údajov na tomto trhu. Posky-
tujeme právne služby aj spoločnostiam pôsobiacim 
v IT sektore.

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

Spory a arbitráž
Slovenské procesné právo prechádza rozsiahlou re-
formou. Mení sa postavenie strán sporu, spor je viac 
v rukách strán a ich právnych zástupcov. Naša ad-
vokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo 

v civilnom sporovom konaní, mimosporovom konaní 
a v rámci správneho súdnictva, ako i v rozhodcov-
ských konaniach.

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

Privátni klienti, dedenie a rodinné právo
Spolu s tým, ako sme si získali dôveru klientov v tých-
to vysoko špecializovaných agendách, začali sme ich 
zastupovať aj v oblasti rodinného práva a dedenia. 
„Našim klientom sme oporou aj v ťažkých životných 
situáciách, kedy sa mení ich rodinný život alebo 
dochádza v rodine k smutným udalostiam,“ hovorí 
J. Semančín.

JUDr. Lucia Semančínová

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

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

Advokátska kancelária Strémy s. r. o. je mla-
dá a progresívna kancelária, ktorá už viac ako 
8 rokov tvorí integrálnu súčasť advokátskej 
obce. Založil ju v roku 2012 riadiaci partner prof. 
JUDr. Tomáš Strémy, PhD., ktorý v tom čase vy-
konával advokáciu samostatne. Kancelária si už 
vtedy získala svoje miesto na trhu. 

V súčasnosti je jednou z mála kancelárií, ktoré sa na 
Slovensku špecializujú na oblasť trestného práva, 
pričom právne služby poskytuje nielen osobám, pro-
ti ktorým je vedené trestné konanie, ale aj osobám 
postihnutým trestnou činnosťou – obetiam a po-
škodeným. Svoje skúsenosti však aplikuje aj v iných 
oblastiach práva, a to najmä v sporovej a nesporovej 
agende na poli obchodného, občianskeho, ale i pra-
covného práva. Od roku 2014 sa kancelária angažuje 
aj v oblasti práva nehnuteľností, poskytuje komplex-
né právne služby nielen jednotlivcom, ale aj korpo-
ráciám. Zavedením trestnej zodpovednosti práv-
nických osôb v roku 2016 rozšírila služby o ponuku 
personalizovaných compliance programov.

Klientske portfólio tvoria najmä spoločnosti pôso-
biace na tuzemskej i medzinárodnej platforme a vo 
všetkých oblastiach podnikateľskej sféry. Medzi jej 
najväčších klientov patria korporácie z oblasti do-
pravy, výstavby komunikácií, energetiky, nehnuteľ-
ností, ale aj poľnohospodárstva a potravinárskeho 
priemyslu.

ADVOKÁT
Vedúcou osobnosťou kancelárie je prof. JUDr. To-
máš Strémy, PhD. (1981), ktorý sa venuje trestnému 
právu nielen ako advokát, ale aj vo vedeckej oblasti 
v pozícii profesora na Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave a na Akadémii Policajného 
zboru SR, čo zaručuje vysoký štandard ako praktic-
kých, tak aj teoretických znalostí. Jeho alma mater 
je Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Po 
ukončení štúdia v roku 2005 študoval v Austrálii na 
Sydney College of English a neskôr v USA. Od roku 
2006 pôsobí na Slovensku ako univerzitný pedagóg. 

V roku 2010 dostal čestné uznanie za dlhoročnú ak-
tívnu spoluprácu s Institutem pro kriminologii a so-
ciální prevenci v Prahe za významný prínos k roz-
voju odboru kriminológie. Študijné a prednáškové 
pobyty absolvoval na Právnickej fakulte Karlovej 
univerzity v Prahe (2011, 2016), Max Planck Institute 
vo Freiburgu (2014, 2015, 2017), Univerzite Scranton 
v Pensylvánii (2015), Univerzite v Salzburgu (2016) 
a Univerzite Pontificia Comillas v Madride (2018). 
Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky 
pôsobil ako člen komisie pre trestné právo hmotné 
(2012‒2014), člen komisie pre zefektívnenie využíva-
nia alternatívnych trestov a elektronického monito-
ringu v Slovenskej republike. 

Ďalej pôsobí ako člen komisie pre hromadné výbe-
rové konania na funkciu sudcov a člen komisie pre 
výber európskeho prokurátora (2018‒2019). V Slo-
venskej advokátskej komore je členom pracovnej 
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skupiny pre trestné právo. Je riešiteľom a spolu-
riešiteľom viacerých grantových projektov, autorom, 
resp. spoluautorom viacerých monografií, učebníc, 
desiatok odborných článkov a aktívne sa zúčast-
ňuje na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. 
Svoje vedomosti a praktické skúsenosti využil aj 
pri legislatívnych prípravách zákona o trestnej zod-
povednosti právnických osôb na Ministerstve spra-
vodlivosti Slovenskej republiky, ku ktorému neskôr 
ako spoluautor napísal komentár vo vydavateľstve 
C. H. Beck (2018).

Množstvo jeho skúseností, profesionalitu, znalosť 
nášho právneho prostredia, ako aj strategické mys-
lenie a v neposlednom rade ľudský prístup oceňujú 
klienti z rôznych sfér spoločenského života.

DISKRÉTNOSŤ
Doménou a výsadou advokátskej kancelárie sú naj-
mä dlhoročné skúsenosti a prax v trestnom práve. 
Okrem ekonomickej trestnej činnosti, predovšetkým 
z oblasti corporate governance a daňovej trestnej 
činnosti, sa venuje aj obzvlášť citlivým prípadom 
iných foriem kriminality. Prípady v tejto oblasti evo-
kujú záujem, avšak väčšina z nich nie je medializova-
ná a zostáva skrytá pred verejnosťou pre obsah citli-
vých informácií.

Diskrétnosť je preto aj jednou z hlavných priorít Ad-
vokátskej kancelárie Strémy s. r. o., pričom za svoju 
prednosť považuje nielen bezprostredný styk klienta 
s advokátom, ale aj záruku profesionality, flexibility 
a angažovanosti.

ŠPECIALIZÁCIA
Vzhľadom na oblasti, v ktorých kancelária v súčas-
nosti pôsobí, a chce v nich dlhodobo patriť k špičke 
na trhu, nie je možné uspokojiť sa iba s každodennou 
praktickou prácou. Svoju špecializáciu v oblasti trest-
ného práva prehlbuje prostredníctvom publikačnej, 
prednáškovej a ďalšej akademickej činnosti, napr. 
pravidelnou aktívnou účasťou na World Congress of 
Criminology (Mexico City 2015, New Delhi 2016, Wales 
2017, Madrid 2018, Qatar 2019), kde sa snaží zaujímať 
popredné miesto medzi odborníkmi.

Kancelária pozná slovenskú právnu platformu, a pre-
to jej prioritou sú špecifické záujmy a potreby klienta. 

To umožňuje flexibilne reagovať nielen na požiadav-
ky jej klientov, ale aj navrhovať pre nich inovatívne 
a efektívne riešenia.

Advokátska kancelária Strémy s. r. o.
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Tel.: +421 905 183 324
e-mail: stremy@stremy.sk
www.stremy.sk
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Allen & Overy Bratislava, s.r.o. 

Na Slovensku pôsobíme už viac ako dvadsať ro-
kov, sme lídrom na trhu a výrazným spôsobom 
prispievame k formovaniu právneho prostre-
dia v krajine. Právne poradenstvo poskytujeme 
podľa slovenského, anglického a medzinárod-
ného práva. Aj v roku 2019 sme sa podieľali na 
mnohých významných transakciách a sporoch 
v každej z oblastí práva. Zo všetkých uvádzame 
len niektoré.

Právne poradenstvo poskytujeme koncesionárovi,  
projektovej spoločnosti Zero Bypass Limited, pri 
výstavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, ako 
aj spoločnosti D4R7 Construction, s.r.o. Klientom 
radíme ohľadom viacerých komplexných právnych 
otázok týkajúcich sa projektu, ktoré zahŕňajú pora-
denstvo v oblasti zmluvného práva, stavebného prá-
va, environmentálneho práva ako aj trestného práva 
a medzinárodného rozhodcovského konania.

V oblasti sporovej agendy reprezentovali naši 
právnici aj UniCredit Bank Austria a Zagrebacku 
banku v investičnom spore podľa pravidiel Medzi-
národného strediska pre riešenie investičných spo-
rov (ICSID) proti Chorvátsku na arbitrážnom konaní 
v Londýne. Zahraničným bankám vznikli rozsiahle 
škody v stovkách miliónov eur, keď im Chorvátsko 
v roku 2015 nariadilo, aby spätne previedli všetky 
úvery, ktoré boli zafixované na švajčiarsky frank, na 
úvery zafixované na euro. Sme hrdí na to, že sme boli 
prvou kanceláriou a priekopníkmi medzinárodnej ar-
bitráže vo veci porušenia medzinárodného dohovoru 

o ochrane investícií medzi Rakúskom a Chorvátskom 
v tomto kontexte.

Kapitálové trhy a finančná regulácia tvoria význam-
nú časť našej praxe. V priebehu jedného roka sme slo-
venským bankám pomohli vytvoriť nový trh krytých 
dlhopisov. Tím našich právnikov sa podieľal na prí-
prave novej právnej úpravy krytých dlhopisov, ktorá 
nadobudla účinnosť ešte 1. januára 2018. Následne 
sme radili Slovenskej sporiteľni pri založení prvého 
medzinárodného dlhopisového programu v objeme 
5 miliárd eur a pri jej prvej benchmarkovej emisii kry-
tých dlhopisov vo výške 500 miliónov eur. Podieľali sme 
sa na založení dlhopisového programu Tatra banky 
v objeme 3 miliardy eur vrátane jej prvej emisie kry-
tých dlhopisov vo výške 250 miliónov eur. Radili sme 
tiež Všeobecnej úverovej banke ohľadom programu 
krytých dlhopisov vo výške 5 miliárd eur, ako aj pri jej 
dvoch benchmarkových emisiách vo výške 500 milió-
nov eur. Napokon sme radili Prima banke Slovensko 
pri založení jej prvého medzinárodného programu 
krytých dlhopisov v objeme 1,5 miliardy eur a jej prvej 
benchmarkovej emisii vo výške 500 miliónov eur. 

Táto bola historicky prvou emisiou bankových dlho-
pisov so záporným výnosom v strednej a východnej 
Európe. Kryté dlhopisy prinášajú podstatné výhody 
z hľadiska stability a nákladov na financovanie celé-
ho slovenského bankového sektora. V Allen & Overy 
sme hrdí, že zohrávame dôležitú úlohu pri formova-
ní právneho rámca, dokumentácie a trhovej praxe 
v tomto odvetví.
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V oblasti úverového financovania sme radili aran-
žérom financovania pre skupinu PPF týkajúceho sa 
akvizície mediálnych aktív skupiny CME vo viacerých 
krajinách CEE. Naši právnici boli spolu s kolegami 
z londýnskej kancelárie súčasťou hlavného negociač-
ného tímu pri tejto transakcii.

V oblastí fúzií a akvizícií sme poskytovali právne po-
radenstvo pre W.A.G. payment solutions, a.s. (CZ) 
pri nadobudnutí väčšinového podielu v spoločnosti 
Sygic, a.s.

V uplynulom roku sa nám podarilo takmer úplne 
sfinalizovať veľmi komplexnú transakciu pre Vše-
obecnú úverovú banku (VÚB). Zavŕšili sme tak nie-
koľkoročný projekt predaja realitného portfólia pozo-
stávajúceho z viac ako 300 nehnuteľností (pozemkov, 
budov, nebytových priestorov a bytov) nachádzajú-
cich sa po celom Slovensku. VÚB sa týmto predajom 
zbavila svojich nadbytočných budov a pobočiek, 
zároveň však vo väčšine nehnuteľností ostáva ako 
nájomca. Komplikovanosť tejto transakcie spočívala 
nielen v množstve prevádzaných nehnuteľností, ale 
aj v ich rôznorodosti. Keďže nešlo o tradičný predaj 
projektovej spoločnosti, ale predaj jednotlivých ne-
hnuteľností, ktorý si vyžadoval nespočetné množstvo 
registrácií v príslušných katastroch, ide v skutku o je-
dinečnú transakciu na slovenskom trhu. Každý typ 
prevádzanej nehnuteľnosti si vyžadoval špecifickú 
zmluvnú úpravu a zahŕňal špecifické problémy.

Ako advokátska kancelária sme veľmi aktívni v regu-
lovaných sektoroch. V oblasti energetiky zastupu-
jeme spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. v množ-
stve súdnych sporov, v ktorých si výrobcovia energie 
nárokujú vrátenie poplatku za prístup do distribučnej 
sústavy, tzv. G-komponentu. Ide o jednu z najkontro-
verznejších a najsledovanejších káuz v odvetví ener-
getiky v posledných rokoch.

Vo farmaceutickom sektore zastupujeme po-
predné medzinárodné a farmaceutické spoločnosti 
v súdnych sporoch v oblasti porušovania ochranných 
známok a nekalej súťaže a taktiež im poskytujeme 
právne poradenstvo v otázkach regulácie a súťažné-
ho práva.

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

Advokátska kancelária Bartošík Šváby bola zalo-
žená v apríli 2005 Petrom Bartošíkom a Borisom 
Švábym. Po takmer 15 rokoch existencie sa kan-
celária radí k popredným advokátskym kancelá-
riám na slovenskom trhu.

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

Bartošík Šváby je zároveň aj súčasťou medzinárod-
nej siete advokátskych kancelárii Marcalliance, ktorá 
bola založená v roku 2014 a aktuálne je aliancia prí-
tomná vo viac ako 17 krajinách.

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

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

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

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

Právnici kancelárie majú bohaté skúsenosti v oblas-
ti korporátneho práva, konkrétne v oblasti fúzií 
a akvizícii, najmä pokiaľ ide o tzv. „middle-market“ 
transakcie, väčšinou na strane kupujúceho.

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

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

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

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

Bird & Bird je významná globálna advokátska kan-
celária. V súčasnej takmer 30 rokov nepretržite 
rastie a patrí medzi najrýchlejšie rastúce právnic-
ké firmy na svete. Bird & Bird je vyhľadávaným 
globálnym partnerom pre spoločnosti, ktorých 
činnosť je ovplyvnená modernými technológiami 
v digitálnom svete. Medzinárodný tím skladajúci sa 
z viac ako 1 300 právnikov v 30 kanceláriách po ce-
lom svete (Európa, Ázia, Austrália, Stredný východ 
a Amerika) poskytuje poradenstvo spoločnostiam 
a organizáciám z viac ako 120 krajín sveta.

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

Za dobu svojej existencie si advokátska kancelária 
Bird & Bird na medzinárodnom poli vydobila repu-
táciu spoločnosti s vysoko kvalifikovanými tímami 
právnych expertov, ktorá sa opakovane umiestňuje 
na popredných priečkach v nezávislých medzinárod-
ných hodnoteniach právnych firiem, predovšetkým 
v oblastiach duševného vlastníctva, farmaceutického 
práva, práva telekomunikácií a informačných techno-
lógií a mnoho ďalších.

PRIAME ZASTÚPENIE:
Abu Dhabi, Amsterdam, Berlín, Bratislava, Brusel, Bu-
dapešť, Kodaň, Dubaj, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, 

Hamburg, Helsinky, Hong Kong, Londýn, Luxemburg, 
Lyon, Madrid, Miláno, Mníchov, Paríž, Peking, Praha, 
Rím, San Francisco, Šanghaj, Singapur, Štokholm, 
Sydney, Varšava.

Okrem priameho zastúpenia vo 20 krajinách sveta 
Bird & Bird ponúka špeciálne pracovné skupiny sú-
streďujúce sa na Rusko, Japonsko, Indiu a úzke väzby 
s právnymi firmami v rade kľúčových jurisdikcií ako 
vo východnej Európe, tak v Afrike, na Strednom Vý-
chode, v Ázii a Amerike.

ČO STE O NÁS NEVEDELI:
 	Takmer polovica spoločností uvedených v rebríčku 

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

spolupracuje viac ako desať rokov
 	Medzi našich klientov sa radí viac ako 60 % z "Top 100 

World’s most innovative companies" (podľa Forbes)
 	Mnoho z našich právnikov má aj iné ako právnické 

vzdelanie, preto lepšie rozumejú tomu, čo klient 
potrebuje, prečo a kedy

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

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

V ĎALŠÍCH KATEGÓRIÁCH:

 	EMEA Legal 500 – Commercial, Corporate/ M&A 
(2012–2019)

 	M&A Today – Global Awards

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA ZA ROK 2019-2020:
 	The Times Best Law Firms 2020 (Commercial 

Dispute Resolution, Employment, Entertain-
ment & Sport, Intellectual Property, Technology, 
Media & Telecoms)

 	Who’s Who Legal Awards
 	Patent Law Firm of the Year
 	Sports Firm of the Year

 	Legal Business Awards
 	Legal Technology Team of the Year
 	TMT Team of the Year

 	Managing IP Awards – European Copyright 
Firm of the Year

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

Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária
Apollo Business Center II
Prievozská 4 
821 09 Bratislava
Tel.:  +421 2 32 33 28 00
e-mail:  bratislava@twobirds.com
www.twobirds.com
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Böhm & Partners 

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

Böhm & Partners je jedna z najstarších nezávis-
lých advokátskych kancelárií a zároveň jedna z po-
predných slovenských advokátskych kancelárií 
s dlhoročnými medzinárodnými skúsenosťami a širo-
kospektrálnou klientelou. Spolupracuje s viacerými 
medzinárodnými advokátskymi kanceláriami a práv-
nymi firmami po celom svete.

Böhm & Partners vznikla v roku 1990 ako nezávislé 
združenie advokátov. Právne služby poskytuje svo-
jim klientom jednak pri komplexných systémových 
právnych riešeniach dlhodobejšieho charakteru, ako 
aj pri zastupovaní klientov v konaniach pred súdmi, 
orgánmi štátnej správy a pred slovenskými a medzi-
národnými arbitrážami a rozhodcovskými súdmi.

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

 	Bankovníctvo, cenné papiere a financie

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

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

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

Böhm & Partners už tradične nezverejňuje okruh 
svojich klientov (ktorých nikdy nerozdelovala na 
významných a tých druhých), ani nepopisuje tran-
sakcie, ktoré pre svojich klientov riešila či právne 
zabezpečovala. Jedinou výnimkou z tohto pravidla 
je všeobecne známa informácia, podľa ktorej v ro-
koch 2003–2005 zastupovala advokátska kancelária 
Böhm & Partners úspešne Slovenskú republiku 
pred Medzinárodnou arbitrážou v Paríži v spore 
o 1,9 mld. eur, čo bol v tej dobe, a dodnes zrejme zo-
stal, objemom najväčší arbitrážny spor na Slovensku 
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(ročenka z roku 2007 zverejnená na www.american-
lawyer.com).

Advokátska kancelária Böhm & Partners sa v po-
sledných rokoch zaraďuje na čelo rebríčka právnych 
kancelárií s najväčším objemom právnych služieb po-
skytovaných pro bono, a to ako jednotlivcom, ktorí sa 
ocitli v ťažkých sociálnych situáciách, tak aj nezisko-
vým organizáciám pôsobiacim v treťom sektore ale-
bo na poli sociálnych služieb, školstva a charity. V po-
sledných rokoch dosahuje poskytovanie pro bono 
právnych služieb zo strany Böhm & Partners až 
25 % celkového objemu nimi poskytovaných služieb, 
čím sa v tomto smere radia jednoznačne k absolút-
nej špičke na Slovensku. Motívom pre poskytovanie 
právnych služieb pro bono v tak významnom rozsahu 
je jednak dlhoročná história advokátskej kancelárie 
Böhm & Partners, ako aj sociálna zodpovednosť 
a sociálne cítenie voči subjektom, ktorých práva v ši-
rokej spletičasto nesúrodých legislatívnych úprav či 
často nevyspytateľnej judikatúry začínajú byť bez po-
moci skúsených a erudovaných právnikov ohrozené, 
stratené či pošliapavané.

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

Böhm & Partners
Jesenského 2
811 02 Bratislava
Tel.:  +421 2 54 41 74 24
e-mail:  bohm_and_partners@lawfirm.sk
www.lawfirm.sk



Významné advokátske kancelárie | 2020 | 57

B

BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o. 

Advokátska kancelária BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o., 
tvorená profesionálnym tímom ambicióznych 
advokátov, advokátskych koncipientov a práv-
nikov poskytuje komplexné právne služby na 
slovenskom trhu už viac ako 10 rokov. Primárne 
sa sústreďujeme najmä na oblasť insolvenčného 
práva - v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií 
obchodných spoločností poskytujeme právne 
poradenstvo vo veľkých (hodnotou aktív/anga-
žovanosťou veriteľov) a náročných insolvenč-
ných konaniach významných dlžníkov.

Pre klientov (veriteľov, alebo dlžníkov) poskytujeme 
rovnako aj komplexné právne poradenstvo pri 
riešení úpadku alebo hroziaceho úpadku. Naša 
advokátska kancelária tiež poskytuje celkové právne 
služby a poradenstvo pre rôzne obchodné spoloč-
nosti, predmetom ktorých je najmä právne pora-
denstvo v obchodno–právnych veciach, týkajúce 
sa fungovania samotných obchodných spoločností 
ako aj vzťahov medzi klientom a jeho obchodnými 
partnermi. V prípade existencie a potreby riešenia 
sporov klientov ich zastupujeme pred súdmi, ako 
aj inými orgánmi verejnej správy.

Bohaté skúsenosti máme aj s internými záležitosťa-
mi, ktoré sa týkajú pracovno–právnej problema-
tiky. Jedným z predmetov našej činností, ktorými sa 
zaoberáme je vymáhanie pohľadávok. Úspešnosť 
vyplýva z praktických skúseností v spojení s pozna-
ním právnej problematiky. V súčasnosti sa v portfóliu 
nami spravovaných pohľadávok nachádzajú aktívne 

pohľadávky v hodnote približne 10 mil. eur. Obdobne 
poskytujeme právne poradenstvo klientom a in-
vestorom pri záchrane ich rizikových aktív v re-
gióne strednej Európy.

Praktické skúsenosti v oblasti insolvenčného prá-
va sú mnohokrát kľúčové v spletitosti konkurzných 
či reštrukturalizačných konaní ako aj v orientácii 
v množstve záujmov oprávnených subjektov. V tejto 
súvislosti poskytujeme klientom odborné poraden-
stvo v oblastiach bankového financovania, štruk-
túrovaného financovania, korporátnej reštruktu-
ralizácie, oddlženia a obdobne súvisiaceho M&A.

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

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

V súvislosti s účinnosťou zákona o registri part-
nerov verejného sektora (RPVS) doplnila naša 
kancelária do svojho portfólia služieb aj právne po-
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radenstvo ohľadom povinnosti registrácie do RPVS 
a komplexné právne služby spojené s registráciou 
spoločnosti. V poslednej dobe sa do popredia dostá-
va téma ochrany osobných údajov, najmä v súvislosti 
s novým nariadením EU – GENERAL DATA PROTEC-
TION REGULATION (GDPR). Naši skúsení partneri 
sú kedykoľvek pripravení pomôcť v aplikovaní nových 
ustanovení a bezpečnostných štandardov.

Pre zvýraznenie našich skúseností v oblasti insolven-
cie nám naša advokátska kancelária v súťaži Práv-
nická firma roka 2015 vyhlásenej týždenníkom 
TREND v spolupráci s EPRAVO.SK zabezpečila abso-
lútne víťazstvo v kategórii Reštrukturalizácia 
a insolvencia. V roku 2016, 2017 a 2018 sme v rov-
nakej kategórii získali ocenenie “Veľmi odporúčaná 
právnická firma roka“. Garanciou kvality našej prá-
ce je aj členstvo vo viacerých medzinárodných pro-
fesijných organizáciách a jej výsledkom sú ocenenia 
v rebríčkoch na medzinárodnej úrovni (The Slovak 
Spectator, The Legal 500, IFLR1000, ISA, INSOL EURO-
PE, CHAMBER & PARTNERS).

BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
Horná 23 
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 4 84 14 35 34 
e-mail: office.bb@bolospartners.sk
www.bolosbb.sk
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BRICHTA & PARTNERS 

Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS 
vznikla v roku 1990 v atmosfére ponovembro-
vých zmien a už od svojho začiatku sa venuje 
popri všeobecnej praxi aj novým oblastiam prá-
va, ktoré so sebou priniesol prechod na trhovú 
ekonomiku a vstup do európskych a medziná-
rodných štruktúr.

Kancelária sa vďaka úsiliu jej zakladajúcich partne-
rov, manželov Brichtovcov, vypracovala na modernú 
a etablovanú advokátsku kanceláriu venujúcu sa via-
cerým oblastiam obchodného, občianskeho, správ-
neho ale aj európskeho práva. BRICHTA & PARTNERS 
poskytuje vysoko odborné právne poradenstvo v ob-
lasti práv duševného vlastníctva, čo dokazujú aj via-
ceré ocenenia od významných rankingových inštitúcií 
a dôvera mnohých globálne pôsobiach aj lokálnych 
klientov. S rozvojom informačných technológií neustá-
le rozširuje právny tím kancelárie svoju expertízu aj na 
súvisiace oblasti – IT právo, Big Data, či eCommerce.

V BRICHTA & PARTNERS v súčasnosti pôsobí štrnásť 
právnikov, tím pozostávajúci z odborného podpor-
ného personálu (paralegal) a viacerých externých 
technických konzultantov pre oblasť priemyselných 
práv, konkurzov a európskeho práva. Kancelária zá-
roveň poskytuje možnosť vzdelávania sa študentom 
slovenských právnických fakúlt, či zahraničným štu-
dentom v rámci letných stáží.

V oblasti občianskeho a obchodného práva, BRICH-
TA & PARTNERS poskytuje právnu pomoc najmä ma-

lým a stredným podnikom z rôznych podnikateľských 
odvetví. Právne služby kancelárie využívajú národné 
i nadnárodné spoločnosti, vrátane niekoľkých spo-
ločností zo zoznamu Fortune Global 500. Právny tím 
BRICHTA & PARTNERS sa špecializuje na korporátne 
právne poradenstvo, ktoré zahŕňa prípravu a posu-
dzovanie obchodných zmlúv a podmienok, právne 
analýzy (due diligence) a poradenstvo pri vstupoch 
investičných fondov do spoločností. Kancelária sa 
venuje strategickému poradenstvo pri spracovaní 
osobných údajov a pomáha nastavovať s tým súvi-
siace firemné procesy.

Jedným z pilierov činnosti advokátskej kancelárie 
BRICHTA & PARTNERS je oblasť práva duševného 
vlastníctva. Bohaté skúsenosti v registrovaní a uplat-
ňovaní autorských a priemyselných práv nielen pred 
národnými registračnými úradmi (ÚPV SR, ÚPV ČR), 
ale aj pred európskymi úradmi (EUIPO, EPO) a Sve-
tovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) 
a pri vymáhaní týchto práv pomohli niekoľko rokov 
po sebe získať titul Právnická firma roka v kategórii 
Duševné vlastníctvo. BRICHTA & PARTNERS dispo-
nuje sieťou zahraničných partnerských advokátskych 
kancelárií, vďaka ktorej môže strategicky dohliadať 
na stav zápisných konaní klientov vo všetkých eko-
nomicky významných regiónoch sveta. Kancelária 
zabezpečuje komplexnú zmluvnú agendu týkajúci 
sa využitia predmetov práv duševného vlastníctva aj 
prípravu právnych analýz stavu práv (IP Due Diligen-
ce) a poradenstvo v oblasti vstupu investorského ka-
pitálu do spoločnosti vrátane prípravy investorských 
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zmlúv. Služby kancelárie dlhodobo využívajú klienti 
z technologického, farmaceutického, či módneho 
priemyslu a to aj v oblasti boja proti falzifikátom, kto-
rej sa BRICHTA & PARTNERS dlhoročne venuje.

Kancelária má bohaté skúsenosti aj s európskym 
právom. BRICHTA & PARTNERS zastupovala viac ako 
300 vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájom-
ným v sedemnástich konaniach pred Európskym sú-
dom pre ľudské práva v Štrasburgu proti Slovenskej 
republike. V predmetnej veci súd vo svojich rozsud-
koch rozhodol, že boli porušené ľudské práva klientov 
a zaviazal Slovenskú republiku na zaplatenie spravod-
livého zadosťučinenia v desiatkach miliónov eur. V tej-
to oblasti sa právny tím kancelárie spolupodieľa aj na 
tvorbe príslušnej legislatívy, zúšastňuje sa na rokova-
niach s ministerstvami a spolupracuje s občianskym 
združením vlastníkov nehnuteľností s regulovaným 
nájomným. Kancelária momentálne zastupuje viac 
ako 100 z týchto klientov v konaniach pred orgánmi 
územnej samosprávy vo veci doplatkov trhového 
nájomného.

Významnú časť agendy BRICHTA & PARTNERS pred-
stavuje právo informačných technológií. Právny tím 
kancelárie pripravuje zmluvnú dokumentáciu sú-
visiacu s vývojom a licencovaním softvéru, zmluvy 
regulujúce používanie cloudových služieb a zmluvy 
týkajúce sa prenosov údajov v rámci Big Data sys-
témov. Kancelária takisto poskytuje poradenstvo 
v oblasti eCommerce, pri komplexnom outsourcingu 
IT infraštruktúry a pri vymáhaní práv v oblasti domé-
nových mien.

Expertíza BRICHTA & PARTNERS zahŕňa aj sféru práv 
súvisiacich s inováciami a poskytuje právne služby 
a strategické poradenstvo pre široké spektrum start- 
upov. V rámci podpory inovatívneho prostredia na 
Slovensku, BRICHTA & PARTNERS poskytuje právnu 
pomoc Slovenskej asociácii pre internetovú ekono-
miku združujúcej viacero vedúcich slovenských IT 
spoločností. Právne poradenstvo kancelárie využíva 
aj nezisková platforma Slovensko.Digital.

Špecializovaný tím poskytuje klientom riešenia ušité 
na mieru. Klienti však ťažia popri kvalitnej práci aj z dl-
horočne overenej siete vzťahov a kontaktov kancelá-
rie. Nie sú to však ani roky práce a ani ocenenia, čo 
dávajú našej práci zmysel – sú to predovšetkým spo-
kojní klienti, ktorých sprevádzame pri ich úspechoch.

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

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipa-
la poskytuje právne služby svojim klientom od 
roku 2003. V kancelárii v súčasnosti pôsobia 
traja advokáti, štyria advokátski koncipienti 
ako aj podporný personál. Právne služby posky-
tujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom 
jazyku.

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

 	Obchodné právo, právo obchodných spoločností
 	IT právo, kybernetická bezpečnosť a ochrana 

osobných údajov
 	Právo duševného vlastníctva
 	Verejné obstarávanie
 	Pracovné právo

Právo duševného vlastníctva a IT právo a verej-
né obstarávanie považujeme za významnú oblasť 
nášho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. 
Preto sme sa rozhodli podporovať zaujímavé projek-
ty a konferencie v tejto oblasti. V roku 2019 sa naša 
advokátska kancelária pokračovala v budovaní pev-
ného prepojenia medzi právnou praxou, odbornou 
verejnosťou a podnikateľmi:

NAŠE AKTIVITY
 	Boli sme vybraný spoločnosťou Eset za právneho 

garanta témy GDPR pre sériu podujatí Eset Securi-
ty Days 2019 (www.esetsecuritydays.com)

 	Stali sme sa odborným garantom Konferencie IT 
právo 2019 (www.eFocus.sk)

 	V spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou 
sme pokračovali v sérii vzdelávacích kurzov pre 
advokátov s názvom Ochrana osobnosti a ochra-
na osobných údajov

 	Stali sme sa odborným garantom Konferencie IT 
medzi paragrafmi 2019 (https://itmedziparagraf-
mi.exponet.sk)

 	Stali sme sa partnerom 11. ročníka udeľovania 
ocenení „Diamanty slovenského biznisu“ pre 
najrýchlejšie zdravo rastúce malé a stredné spo-
ločnosti na Slovensku organizovaného Enterprise 
Investors a FORBES s partnerom PwC Slovensko 
(www.SlovenskeDiamanty.sk)

 	Prevzali sme odbornú právnu záštitu nad 23. roč-
níkom kongresu slovenskej a českej zdravotníckej 
informatiky „Nemocničné informačné systémy“ 
(www.hagy.sk/nis2019)

 	Pôsobíme ako národný garant projektu Cloud 
Privacy Check, ktorý je unikátnym projektom 
pre ochranu súkromia v európskych krajinách 
(www.CloudPrivacyCheck.eu)

 	Sme zástupcovia Slovenska v celoeurópskom pro-
jekte EuroCloud / StarAudit, pre oblasť cloudových 
služieb. Aktívne pôsobíme v štruktúrach projektu 
a sme členmi StarAudit Legal Advisory Board 
(www.EuroCloud.org, www.StarAudit.org).

 	Pôsobíme ako právny garant projektu BPUGTM 
Slovensko, ktorý popularizuje projektové riadenie 
najmä v oblasti IT a prináša množstvo inovácii 
v tejto oblasti (www.bpug.sk)
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 	Dlhodobo pôsobíme ako právny garant projektu 
Science.sk v rámci portálu Denníka N, ktorého cie-
ľom je podpora a popularizácia vedy a výskumu 
(www.science.sk, science.dennikn.sk)

V roku 2019 sme úspešne nadviazali na našu pred-
chádzajúcu aktívnu účasť na významných konfe-
renciách a workshopoch v oblasti IT práva, práva 
duševného vlastníctva a verejného obstarávania:

 	ESET Security Days 2019 (Bratislava, Poprad): 
Kybernetická bezpečnosť a dva obláčiky práva

 	eFocus konferencia „Informačná a kybernetická 
bezpečnosť prakticky“ (Bratislava): Blockchain 
a zmluvné vzťahy

 	EPI Konferencia Kybernetická bezpečnosť 2019 
(Vysoké Tatry): Právna regulácia a kybernetická 
bezpečnosť ako nové partnerstvo

 	PPP seminár (Bratislava): Platí pravidlo, že každá 
licenčná zmluva znamená „vendor lock-in“? Alebo 
triezve súvislosti autorského práva v IT

 	creatioEU seminár (Bratislava): Uzatváranie „IT 
zmlúv“ a riziká v aplikačnej praxi

 	ExpoNet Odborná konferencia „IT medzi paragraf-
mi“ (Bratislava): Open Source medzi paragrafmi

 	PwC Digital Academy (Bratislava): Úvod do proble-
matiky kybernetickej bezpečnosti

 	creatioEU seminár (Bratislava): Informačné 
technológie vo verejnej správe a kybernetická 
bezpečnosť

 	eFocus Konferencia „IT právo 2019: GDPR po 
roku & zmluvné vzťahy v IT“ (Bratislava): Práv-
ne prostredie pre agilné programovanie; Veľká 
panelová diskusia: GDPR po roku v slovenských 
reáliách

 	Kongres slovenskej a českej zdravotníckej infor-
matiky „Nemocničné informačné systémy“ (Vyso-
ké Tatry): GDPR v praxi po roku očami právnika

 	KPM seminár (Bratislava): Právne (zmluvné) riziká 
a súvislosti agilných projektov

 	creatioEU seminár (Bratislava): Kybernetická 
bezpečnosť a obstarávanie IKT

V roku 2019 sme sa venovali aj publikačnej činnos-
ti, aby sa naše vedomosti, poznatky a skúsenosti do-
stali ešte širšiemu okruhu príjemcov:

 	Chlipala, M., Makatura, I., Pilár, Š.: Zákon o kyber-
netickej bezpečnosti – Komentár, Eurokódex, 
460s., 2019, ISBN 978-80-8155-086-7

 	Chlipala, M., Pilár, Š.: Slovak list of processing 
operations which are subject to the requerment 
for a data protection impact assessment, https://
cloudprivacycheck.eu/latest-news/article/slovak-
list-of-processing-operations-which-are-subject-
to-the-requirement-for-a-data-protection-impact-
assessment/

 	Chlipala, M., Pilár, Š.: Report on the sta-
te of privacy in Slovakia, https://cloud-
privacycheck.eu/latest-news/article/
report-on-the-state-of-privacy-in-slovakia/

 	Klinka, T.: Ako zistiť identitu držiteľa domény pred 
začatím ADR?, http://www.lexforum.sk/690

 	Klinka, T.: Môže označenie nadobudnúť rozlišo-
vaciu spôsobilosť používaním držiteľom licencie? 
http://www.lexforum.sk/683

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

CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o. je advokát-
ska kancelária pôsobiaca v rámci medzinárod-
nej advokátskej kancelárie CEE Attorneys, ktorá 
bola založená v roku 2015 na základe úzkej spo-
lupráce českej a slovenskej advokátskej kancelá-
rie Tomíček Legal a Fox Martens. V nasledujúcich 
rokoch sa CEE Attorneys postupne rozrastala 
najmä do strednej a východnej Európy.

V súčasnosti pôsobí advokátska kancelária CEE Attor-
neys v trinástich svetových krajinách a špecializuje sa 
na viac ako deväť právnych oblastí.

SLOVENSKÁ KANCELÁRIA
CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o. je mladá a dyna-
mická kancelária, ktorej hlavným cieľom a poslaním 
je chrániť záujmy klienta na vysokej odbornej úrovni 
a zachovávať pritom profesionalitu, lojálnosť a dis-
krétnosť. Sídli v Bratislave a svojim klientom posky-
tuje právne služby, resp. efektívnu právnu pomoc pri 
riešení právnych problémov a ich predchádzaní v ši-
rokom spektre právnych odvetví.

NAŠE ZAMERANIE
Medzi našich klientov patria významné developerské 
a stavebné spoločnosti, softwarové spoločnosti, fi-
nančné spoločnosti ale aj malé a stredné podniky, in-
vestori či individuálni podnikatelia. Pre svojich klien-
tov sa snažíme byť spoľahlivým partnerom a vytvárať 
si s klientom dlhodobý partnerský vzťah.

Svojim klientom poskytujeme komplexné právne 
poradenstvo v celej škále obchodných záležitostí, 
kompletný právny servis ohľadom založenia obchod-
ných spoločností, cez nastavenie vnútorných korpo-
rátnych procesov a právnych vzťahov týkajúcich sa 
týchto spoločností a ich vzťahov so spoločníkmi či 
akcionármi až po predaj, fúzie alebo akvizície spoloč-
ností alebo ich likvidácie. Medzi našich klientov patria 
nadnárodné spoločnosti, inovatívne začínajúce pod-
niky a stredne veľké podniky.

Zabezpečujeme pre svojich klientov transakčnú do-
kumentáciu týkajúcu sa nehnuteľností, due diligence 
nehnuteľností, poskytujeme komplexné právne pora-
denstvo pri kúpe, predaji, výstavbe či developmente 
nehnuteľností, vrátane špecifických služieb pri povo-
ľovaní stavieb.

Naša kancelária sa špecializuje tiež na transakčné 
právo v oblasti fúzií a akvizícií podnikov, kde pre 
klientov zabezpečujeme komplexné právne a porad-
né služby v oblasti due diligence spoločností, mode-
lovania transakcie predaja alebo kúpy spoločnosti, 
investície do spoločnosti vrátane úpravy akcionár-
skych práv a transformácie podnikov.

Poskytujeme tiež právne poradenstvo v oblasti finan-
cií, korporátneho, dlhového a projektového financo-
vania ako aj v oblasti regulácie vo finančnom sektore.

V oblasti práva informačných technológií a práva du-
ševného vlastníctva sa špecializujeme najmä na prob-

C
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lematiku softvérového práva a ostatných autorských 
diel a úpravy práv pri tvorbe diela na objednávku a li-
cenčných práv. Pre klientov však zabezpečujeme aj 
komplexné služby súvisiace s registráciou národných 
ale aj medzinárodných ochranných známok.

Naša kancelária tiež poskytuje právnu podporu v rôz-
nych oblastiach pracovného práva. Zabezpečujeme 
pracovnoprávnu dokumentáciu, pripravujeme in-
terné pracovnoprávne predpisy či pracovné zmluvy 
a zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi ale-
bo správnymi orgánmi. Zaoberáme sa tiež poraden-
stvom v oblasti ochrany osobných údajov a proble-
matiky GDPR.

Zastupujeme našich klientov v občianskoprávnych 
a obchodných konaniach pred súdmi, v aktívnych aj 
pasívnych súdnych sporoch.

PRÁVNE OBLASTI
 	Právo v oblasti developerských projektov nehnu-

teľností a stavieb
 	Telekomunikácie, právo informačných technológií
 	Právo duševného vlastníctva
 	Právo obchodných spoločností
 	Fúzie a akvizície
 	Bankovníctvo & financie
 	Hospodárska súťaž
 	Pracovné právo
 	Zastupovanie v súdnych a rozhodcovských 

konaniach

CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o. advokát-
ska kancelária
Štefánikova 41
811 04 Bratislava
Tel.: +421 940 529 937
e-mail: bratislava@ceeattorneys.com
www.ceeattorneys.com
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ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. 

Sme nezávislá slovenská advokátska kancelária 
s 30ročnou históriou. Od nášho založenia v roku 
1990 poskytujeme klientom riešenia právnych 
otázok v oblasti slovenského aj európskeho prá-
va a počas týchto rokov sme nadobudli bohaté 
znalosti slovenského trhu.

Orientujeme sa predovšetkým na korporátnu klien-
telu, najmä na stredné a väčšie podniky. Doménou 
Čechová & Partners je poskytovanie právnej pomoci 
pri komplexných transakciách a projektoch.

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

 	elektronických komunikácií a e-commerce,
 	energetiky.

V Čechová & Partners ponúkame kombináciu lokál-
nych znalostí práva, dlhoročných praktických skúse-
ností, dôverného poznania domáceho podnikateľ-
ského prostredia a integrity

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

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

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

Č
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duálnom prístupe a otvorenej komunikácii. Profesio-
nalita, flexibilita a integrita sú na prvom mieste.

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

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

Advokáti–partneri z Čechová & Partners sú medziná-
rodnými rankingovými inštitúciami opakovane vy-
soko hodnotení ako top odborníci vo svojej 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 ozna-
čovaná za vedúcu osobnosť v oblasti 
práva obchodných spoločností s po-
predným miestom v oblasti fúzií a ak-
vizícii (v roku 2018 uvedená do Siene 
slávy Legal 500); IFLR 1000 ju označuje 
za jednu z najaktívnejších a najodpo-

rúčanejších právnych poradkýň pre oblasť fúzií a ak-
vizícií, rovnako aj pre sektor bankovníctva a financií. 
K. Čechová pôsobí vo viacerých funkciách v Interna-
tional Bar Association (IBA), bola spolupredsedníčkou 
Európskeho fóra IBA a od roku 1996 je stálym zástup-
com Slovenskej advokátskej komory v Rade IBA. Pô-
sobí tiež ako reštrukturalizačný a konkurzný správca; 
je na zozname stálych rozhodcov pre medzinárodné 
spory na rozhodcovských súdoch SOPK v Bratislave, 
Maďarskej medzinárodnej obchodnej komory (HCCI) 
a Medzinárodného viedenského arbitrážneho centra 
(VIAC). K. Čechová sa dlhodobo venuje i práci Pro bono 
pre tretí sektor. Je členkou správnej rady Nadácie Bá-

tor Tábor Slovakia a je predsedníčkou Správnej rady 
Rotary Youth Exchange Czechia & Slovakia, z.ú.

Tomáš Maretta 
je uznávaným odborníkom v oblasti 
súťažného práva, čomu korešpondu-
jú aj jeho hodnotenia renomovaných 
ratingových publikáciách ako Global 
Competition Review, kde bol označe-
ný za elitného odborníka na súťažné 
a protimonopolné právo na Slovensku 

alebo Chambers Europe, ktorý ho zaradil na prvé miesto 
spomedzi slovenských právnikov pre oblasť súťažného 
práva. V rebríčku Legal 500 získava vysoké hodnotenia 
aj v oblasti práva obchodných spoločností/M&A.

Tomáš Rybár 
je špecialistom na pracovné právo, far-
maceutický sektor, ochranu osobných 
údajov, pričom aktívne pôsobí aj pri 
obchodnoprávnej a zmluvnej agende. 
Je dlhoročným členom AIJA – Medzi-
národnej asociácie mladých právni-
kov, a členom pracovnej skupiny pre 

zahraničné vzťahy Slovenskej advokátskej komory. 
Chambers Europe ho zaradil medzi vedúcich advokátov 
v oblasti pracovného práva a práva nehnuteľností. Le-
gal 500 ho označuje za vedúcu osobnosť v oblasti pra-
covného práva a odporúča v oblasti práva obchodných 
spoločností/M&A ako aj nehnuteľností a stavebníctva.

Simona Haláková 
patrí medzi vysoko odporúčaných 
odborníkov špecializujúcich sa na 
právo regulovaných odvetví, vrátane 
oblastí bankovníctva a financií, po-
isťovníctva, telekomunikácií, ener-
getiky a sieťových odvetví, banského 
a geologického práva, infraštruktúry 

a rozvoja projektov. Legal 500 ju opakovane odpo-
rúča v oblasti bankovníctva, financií a kapitálových 
trhov a IFLR1000 ju opakovane zaradil medzi vysoko 
odporúčaných právnikov v oblastiach bankovníctvo, 
energetika, infraštruktúra a rozvoj projektov. Energe-
ticko-regulačný tím pod Simoniným vedením opako-
vane dosiahol v IFLR1000 ocenenie „Top Tier Firm“ 
pre SR v oblasti energetika a infraštruktúra.
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Michaela Jurková 
je odporúčaná ako popredný odbor-
ník v oblasti bankovníctva a financií 
(Legal 500 a IFLR1000) a pôsobí aj 
v oblastiach práva obchodných spo-
ločností, fúzií a akvizícií a práva du-
ševného vlastníctva.

Lenka Šubeníková 
sa vo svojej odbornej praxi venuje 
právnemu poradenstvu predovšet-
kým ohľadom M&A (fúzie a akvizície) 
a práva obchodných spoločností, ako 
aj právu nehnuteľností a pracovné-
mu právu. Lenka je odporúčaná ad-
vokátka v oblasti práva obchodných 

spoločností a M&A v publikáciách Legal 500, Cham-
bers Global, Chambers Europe a IFLR1000 a v oblasti 
práva nehnuteľností a stavebníctva a v pracovnom 
práve je odporúčaná v publikácii Legal 500.

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

Od roku 2003 je Čechová & Partners výhradným slo-
venským členom celosvetovej siete World Services 
Group, spájajúcej firmy poskytujúce poradenské 
služby. Členstvo je ponúknuté vždy len jednej právnej 
kancelárii z príslušnej jurisdikcie, ktorá preukázala 
dodržiavanie najvyšších kvalitatívnych štandardov 
v rámci poskytovania poradenstva svojim klientom.

NAŠI KLIENTI A PRÍKLADY NAŠEJ 
NAJVÝZNAMNEJŠEJ PRÁCE V NEDÁVNOM OBDOBÍ

Sme hrdí na všetkých našich klientov. Spomedzi tých, 
ktorým poskytujeme právne služby, pri súčasnom do-
držaní našich zákonných povinností, môžeme uviesť 
napr. Lenovo, Flughafen Wien, Merck Sharp Dohme, 
Electricité de France, CROWN, Macquarie Group, Ne-
stlé, Scania, Schindler, YIT, SMRC Automotive, AFS 
Technologies Inc., Skanska, Celgene, BlackRock, 
Mattoni 1873, a. s., Smartwings, Reckitt Benckiser, 
Ledvance, Amgen, Allergan, Santen, Fresenius Kabi, 
Alpiq, Ceragon, Aéroport de Paris SAS, VINCI Airports 
S.A.S., bauMax, Mota-Engil Group, Inalfa Roof Sys-
tems, PACCAR Financial.

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

 	poradenstvo dlhoročnému klientovi Mattoni 1873, 
a.s., pri akvizícii spoločností patriacich do skupín 
Pepsi-Cola a SELECTA, primárne pri due diligence, 
štruktúrovaní transakcie a lokálnych prevodoch na 
Slovensku;

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

 	komplexná právna pomoc private equity fondu 
Macquarie Group Limited pri akvizícii popredné-
ho národného poskytovateľa služieb pozemného 
a satelitného televízneho a rozhlasového vysiela-
nia na celom území Slovenska – spoločnosti Towe-
rcom, a.s., vrátane schválenia koncentrácie pred 
národným orgánom ochrany hospodárskej súťaž;

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

 	poradenstvo globálnej technologickej spoločnos-
ti aktívnej v oblasti vývoja a výroby systémov na 
automatizáciu, monitorovanie a kontrolu inžinier-
skych procesov pri predaji akcií lokálnej dcérskej 
spoločnosti strategickému investorovi;
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 	kompletné právne poradenstvo svetovému lídrovi 
poskytujúcemu bezpečnostné služby a bezpeč-
nostné riešenia pri príprave vendor DD, transakčnej 
dokumentácie až po podpísanie a uzávierku odpre-
daja podnikania v SR v oblasti spracovania, prevo-
zu a ochrany – formou predaja 100 % akcií sloven-
skej dcérskej spoločnosti švédskej spoločnosti;

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

AKO NÁS HODNOTIA KLIENTI

Podľa Legal 500 2020: 

Čechová & Partners sa opäť umiestnila na 1. mieste 
v oblasti Práva obchodných spoločností, obchodného 
práva a M&A, pričom v skupine top kancelárií je tak jedi-
nou domácou slovenskou kanceláriou. Naša kancelária 
bola odporúčaná aj v ďalších oblastiach práva: Bankov-
níctvo, finančníctvo a kapitálové trhy, Pracovné právo, 
Sporová agenda a Právo nehnuteľností a stavebníctva. 
Sprievodca odporúča v jednotlivých oblastiach našich 
partnerov menovite: Katarína Čechová, Simona Halá-
ková, Tomáš Rybár a Lenka Šubeníková. Tento rok sú 
medzi odporúčaných právnikov po prvýkrát zaradení aj 
naši advokáti a advokátky, menovite: Michal Šimunič, 
Peter Fedor a Juliána Turčeková. Čechová & Partners je 
tak kanceláriou s veľkým počtom individuálnych odpo-
rúčaní spomedzi nezávislých kancelárií, čo potvrdzuje, 
že jej služby sú založené na širokom tíme uznávaných 
odborníkov. Okrem toho bola v roku 2018 JUDr. Kata-
rína Čechová uvedená do Siene slávy Legal 500, toto 
ocenenie je uznaním jej dlhoročných excelentných vý-
sledkov v oblasti Práva obchodných spoločností, ob-
chodného práva a M & A na Slovensku.

Podľa Chambers Europe 2020: 
Čechová & Partners opäť zreteľne potvrdila svoje hod-
notenia z minulých rokov v medzinárodnom hodnotení 
advokátskych kancelárií Chambers Europe. V oblasti 
Súťažného práva sa opäť umiestnila na 1. priečke, 
pričom aj náš partner Tomáš Maretta bol zaradený do 
top kategórie v tejto oblasti. Na popredných miestach 
sme sa umiestnili aj v oblasti bankovníctvo a financie, 
pracovné právo, sporová agenda a nehnuteľnosti. Naši 
partneri boli vysoko hodnotení aj v ďalších kategóriách. 
Katarína Čechová bola zaradená medzi výnimočných 

právnikov (Eminent Practicioner) v oblasti Obchodné 
právo/Fúzie a akvizície a vysoko hodnotená bola aj 
v oblasti Reštrukturalizácie/Insolvencie. V oblasti Pra-
covné právo je vysoko hodnotený Tomáš Rybár. V ob-
lasti Obchodné právo/Fúzie a akvizície je odporúčaná 
Lenka Šubeníková. Autori publikácie označujú náš tím 
odborníkov na súťažné právo za lídra na trhu s dlhoroč-
nými skúsenosťami pri zastupovaní klientov pred PMÚ 
a pôsobivým spektrom mandátov v oblasti schválenia 
fúzií. Kvality našich odborníkov v oblasti pracovného 
práva vyzdvihli v súvislosti s riešením sporov, a takisto 
s poradenstvom pri transakciách, reštrukturalizáciách 
a ohľadne compliance.

Podľa IFLR 1000 2020:
Naša kancelária sa umiestnila na 1. mieste v kategó-
rii Project development a bola odporúčaná v oblas-
tiach Bankovníctva a financií aj v M&A.

Podľa epravo.sk a týždenníka TREND 2020: 
Čechová & Partners bola označená ako veľmi od-
porúčaná kancelária pre nasledovné oblasti: Právo 
obchodných spoločností, Hospodárska súťaž, Ban-
kovníctvo a financie a Pracovné právo. V kategóriách 
Reštrukturalizácia a insolvencia, Developerské pro-
jekty, Fúzie a akvizície, Telekomunikácie a Sporová 
agenda bola hodnotená ako odporúčaná.
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ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o. 

Advokátska kancelária ČERNEJOVÁ & HRBEK, 
s.r.o. je nezávislá pôvodná slovenská advokát-
ska kancelária s vyše dvadsaťpäťročnou tradí-
ciou, skúseným tímom a reputáciou kvality.

Advokáti združení v kancelárii mali od začiatku výhodu 
skúseností, ktoré získali počas zahraničných stáží, a to 
predovšetkým v renomovaných zahraničných právnych 
kanceláriách. Kancelária spolupracovala s množstvom 
medzinárodných právnych firiem, najmä anglických 
a amerických, ktoré nemali pobočky na Slovensku, 
s mnohými z nich spolupráca pokračuje aj v súčasnosti. 
Aj vďaka tejto spolupráci a tiež vďaka vlastnej rastúcej 
reputácii sa členovia kancelárie podieľali na medzinárod-
ných transakciách a projektoch, vrátane veľkých projek-
tov akvizícií na Slovensku.

V rámci poradenstva pri akvizíciách ako komplexných 
transakcií sa rozvinuli ďalšie oblasti práva, ako súťažné 
právo, právo duševného vlastníctva či oblasť realít, v kto-
rých kancelária vyniká.

Kancelárii sa už od počiatku fungovania podarilo získať 
dôveru slovenských podnikateľských subjektov, sloven-
ských výrobcov a bánk, ktorým poskytuje poradenstvo 
aj v bežných veciach zmluvnej agendy, pracovného práva 
a riešenia sporov. V súčasnosti poskytujeme všeobecné 
poradenstvo v zmluvných, pracovnoprávnych a regulač-
ných veciach pre klientov z oblasti projektovania a výstav-
by stavieb, výroby súčastí automobilov, mliekarenstva, 
správy nehnuteľností, veľkoobchodu a maloobchodu 
a poskytovania spotrebiteľských úverov.

Právo nehnuteľností súviselo spočiatku najmä s akvizícia-
mi, kedy sme sa podieľali na mnohých veľkých projektoch 
kúpy, výstavby a prestavby nehnuteľností pre podnikateľ-
ské účely. V súčasnosti ide o nadobudnutia pozemkov, 
získanie práv na výstavbu budov a sietí, nájom a prená-
jom nehnuteľností a riadenie zmluvnej agendy pre vzťa-
hy s nájomcami. V tejto oblasti sme poskytovali právne 
poradenstvo v množstve greenfield a brownfield pro-
jektov výstavby pre oblasť priemyselnej výroby, logistiky 
a služieb.

Ďalšou odborne silnou stránkou našej kancelárie sa stalo 
právo duševného vlastníctva, najmä oblasť ochranných 
známok, používaných označení, nekalej súťaže a iného 
porušovania práv duševného vlastníctva. Pre viacerých 
klientov sme vytvárali a vyhodnocovali zmluvy v oblasti 
marketingu, reklamy a prieskumu trhu. Dlhodobé po-
radenstvo v oblasti ochranných známok poskytujeme 
napríklad spoločnostiam z celosvetovej skupiny výrobcu 
mliečnych výrobkov. Na pravidelnej báze pripravujeme 
licenčné zmluvy na predmety duševného vlastníctva.

Poskytujeme klientom aj špecializované poradenstvo 
v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane postupov 
a zmlúv pri medzinárodných presunoch dát. V súvislosti 
s prijatím všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov (GDPR) sa táto oblasť stala nosnou témou takmer 
pre každého klienta. Pripravujeme manuály ochrany 
osobných údajov šité na mieru jednotlivým klientom 
a organizujeme semináre s dôrazom na praktické otázky 
pri implementácii GDPR, ktoré sa tešia značnej pozornos-
ti našich klientov.



| 2020 | Významné advokátske kancelárie72

V oblasti riešenia sporov, v ktorej tradične naša kancelária 
získava výborné hodnotenia, zastupujeme klientov v naj-
rôznejších zložitých sporoch. Pravidelne zastupujeme 
veľkých aj malých podnikateľov pri mimosúdnom riešení 
sporov, súdnych zmieroch a v súdnych konaniach. Silné 
zázemie v oblasti riešenia sporov nám pomáha upozor-
ňovať našich klientov na riziká ich zmlúv alebo vzťahov už 
predtým, ako by mohlo dôjsť k sporu, a účinne ich zastu-
povať pri ochrane ich práv.

Kancelária tiež poskytuje poradenstvo v oblasti práva 
ochrany spotrebiteľa, a to tak pri príprave spotrebiteľ-
ských zmlúv ako aj pri riešení sporov. Táto oblasť práva 
sa dostala výrazne do popredia záujmu súdov a právnej 
obce a prechádza dynamickým vývojom, najmä v pro-
spech spotrebiteľa a logicky v neprospech poskytovate-
ľov tovarov a služieb spotrebiteľom. To si vyžaduje často 
premyslenú právnu obranu. V sporoch naša kancelária 
zastupuje tú menej favorizovanú stranu – podnikateľov, 
a to v súdnych konaniach, kde ako protistrana a navrho-
vateľ 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 zmluv-
nej slobody.

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

A napokon, prestíž a dobré meno kancelárie nás zaväzujú 
neustále držať a zvyšovať latku našej odbornosti a veno-
vať sa každej práci pre klienta s rovnakou pozornosťou 
a kvalitou. ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.

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

DEDÁK & Partners s.r.o. je tradičnou, stabilnou, 
dynamicky sa rozvíjajúcou slovenskou advokát-
skou kanceláriou, ktorá pôsobí na trhu už od 
roku 1991 a funguje pod vedením renomované-
ho advokáta JUDr. Štefana Dedáka. Dôraz, ktorý 
kladie JUDr. Dedák na odbornosť jednotlivých 
členov tímu, ako aj dlhoročné skúsenosti jej po-
máhajú napĺňať hlavné ciele, ktorými sú vysoká 
profesionalita, kvalita poskytovaných práv-
nych služieb, individuálny prístup a spokojnosť 
klientov. DEDÁK & Partners, s.r.o. je advokátska 
kancelária, v ktorej sa snúbi dlhoročná skúse-
nosť lídra s nadšením a inovatívnosťou mladých 
právnikov. Samozrejmosťou pri jej práci sú vyso-
ké morálne a hodnotové princípy, ktoré aplikuje 
v každodennej praxi.

Poskytuje právne služby vo všetkých relevantných 
oblastiach práva a podnikania, pričom sa zameria-
va najmä na insolvenčné právo, právo obchodných 
spoločností, právo nehnuteľností, IT právo a pracov-
né právo. Súčasťou tímu sú aj ekonómovia, znalci 
z rôznych odborov a správcovia konkurznej podstaty. 
DEDÁK & Partners, s. r. o. v úzkej spolupráci s vybranými 
správcami konkurznej podstaty v Bratislavskom, Trnav-
skom, Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom 
kraji sa zaoberá najmä efektívnym riešením zadĺženosti 
spoločností a hľadaním optimálneho riešenia zohľad-
ňujúceho ich obchodné ciele a finančné očakávania.

V oblasti konkurzov a reštrukturalizácii bol JUDr. Šte-
fan Dedák opakovane hodnotený medzinárodnou 

agentúrou Chambers & Partners ako renomovaný 
právnik v danej oblasti na Slovenskom trhu. Okrem 
iného, DEDÁK & Partners, s.r.o. poskytovala pora-
denstvo v konkurznom konaní známej developer-
skej spoločnosti, ktorej majetok dosahoval výšku 
niekoľkých miliónov eur. Následne sa podieľala na 
úspešnom procese reštrukturalizácie medzinárodnej 
spoločnosti, ktorá je jednou z popredných výrobcov 
prívesov pre osobné automobily. Tento proces bol za-
vŕšený potvrdením reštrukturalizačného plánu a ná-
sledne jeho riadnym a včasným splnením, pričom 
spoločnosť dodnes úspešne pokračuje a napreduje 
vo svojej podnikateľskej činnosti.

V minulom roku DEDÁK & Partners, s. r. o. v oblasti in-
solvencie poskytovala najmä poradenstvo pre správ-
cu konkurznej podstaty spoločnosti, ktorej hlavným 
podnikateľským zámerom bola výroba pozdĺžne 
zváraných oceľových rúr a uzavretých tenkostenných 
profilov štvorcového a obdĺžnikového prierezu. Z dô-
vodu udržania prevádzky podniku sa jej v súčinnosti 
so správcom podarilo úspešne speňažiť podstatnú 
časť podniku a uspokojiť tak čiastočne pohľadávky 
veriteľov. DEDÁK & Partners, s.r.o. sa prostredníctvom 
JUDr. Štefana Dedáka ako správcu konkurzu spoloč-
nosti vlastniacej bioplynovú stanicu, ktorej účelom 
bola produkcia a spracovanie bioplynu na výrobu 
elektriny, podieľala na vedení konkurzu a súdnych 
sporov súvisiacich s konkurzom. Jednalo sa o zložitý 
proces, ktorý si vyžadoval zvýšenú pozornosť, ako aj 
vedomosti a skúsenosti z oblasti energetiky a práva 
životného prostredia. V roku 2019 zavŕšila dozor-

D
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nú správu po úplnom splnení reštrukturalizačného 
plánu zavedenú nad spoločnosťou podnikajúcou 
v stavebníctve, pričom tejto spoločnosti v minulos-
ti poskytovala právne poradenstvo aj v samotnom 
procese reštrukturalizácie a príprave reštrukturali-
začného plánu. Okrem toho DEDÁK & Partners, s. r. o. 
vystupuje aj v ďalších konkurzoch, zastupuje klientov 
v mnohých súdnych sporoch o určenie neúčinnosti 
právnych úkonov, o určenie popretých pohľadávok, 
ako aj v konania o vylúčenie majetku z konkurzných 
podstát. Rovnako prevzala zastupovanie správcu 
konkurznej podstaty v konaní o náhradu škody spô-
sobenej nezákonným zmarením vykonávania podni-
kateľskej činnosti spoločnosti.

DEDÁK & Partners, s. r. o. poskytuje právne služby aj 
developerom ohľadom práva nehnuteľností. V množ-
stve súdnych konaní zastupuje klientov pri uplatňo-
vaní reštitučných nárokov na pozemky nachádza-
júce sa v okolí Bratislavy. Súčasťou právnej praxe 
je aj vykonávanie právnych auditov nehnuteľností 
slúžiacich na developerskú výstavbu. V rámci svojej 
činnosti zabezpečuje zmluvnú dokumentáciu pri pre-
vodoch pozemkov a iných nehnuteľností a poskytuje 
kvalifikované poradenstvo stavebným spoločnos-
tiam pri tvorbe zmlúv o dielo. Súčasťou právneho 
tímu DEDÁK & Partners, s.r.o. je aj sprostredkovateľ 
kolektívneho vyjednávania, ktorý sa zameriava na 
komplexnú právnu pomoc klientom v oblasti pracov-
noprávnych vzťahov. DEDÁK & Partners s.r.o. svoju 
pozornosť venuje aj startupom a iným IT spoločnos-
tiam s cieľom uľahčiť im vstup na trh a zabezpečiť tak 
ochranu práv duševného vlastníctva.

DEDÁK & Partners, s. r. o. 
Mostová 2
811 02 Bratislava
Tel.: +421 915 550 003
e-mail.: zajko@dedakak.com
www. dedakak.com
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Deloitte Legal s. r. o. 

Deloitte Legal s.r.o. je medzinárodná advokát-
ska kancelária pôsobiaca na slovenskom trhu od 
roku 2010, ktorá je súčasťou siete Deloitte Legal. 
Deloitte Legal je považovaná za jednu z najväč-
ších sietí advokátskych kancelárií v svetovom 
meradle. Len v stredoeurópskom regióne pôso-
bí v Deloitte Legal 150 advokátov v 17 krajinách 
a je prepojená s celosvetovou sieťou expertov 
skupiny Deloitte.

V Slovenskej republike má Deloitte Legal 16 spolu-
pracovníkov, t. j. advokátov, koncipientov a odbor-
ných pracovníkov pôsobiacich primárne v jej sídle 
v Bratislave, avšak s možnosťou využiť aj regionálne 
pobočky v Košiciach a Žiline. Advokátska kancelária 
Deloitte Legal poskytuje svojim klientom komplexný 
rozsah služieb v jednotlivých oblastiach práva, a to 
v slovenskom a anglickom jazyku. Keďže je tiež sú-
časťou tzv. German desk, rovnaké služby poskytuje aj 
pre nemecky hovoriacich klientov.

Deloitte Legal je advokátskou kanceláriou poskytujú-
cou poradenstvo slovenským aj zahraničným klien-
tom pôsobiacim v rôznych segmentoch podnikania. 
Deloitte Legal ako súčasť globálnej siete Deloitte Le-
gal plne profituje z možnosti zdieľať medzinárodné 
skúsenosti a znalosti. Deloitte Legal úzko spolupracu-
je tiež s Deloitte odborníkmi v oblasti daní, účtovníc-
tva, auditu, finančného a podnikového poradenstva, 
čo jej umožňuje poskytovať klientom komplexné 
služby a využiť synergie spolupráce s týmito špecia-
listami, a tým zabezpečiť komfort a pridanú hodnotu 

svojim klientom. Práve vďaka tejto synergii a perso-
nálnemu a technologickému zázemiu je Deloitte Le-
gal vyhľadávaným právnym poradcom primárne na 
komplexné projekty zahrňujúce nielen právne, ale aj 
daňové a komerčné aspekty, ako napr. korporátne 
reštrukturalizácie, fúzie a akvizície, ale tiež poradcom 
pre oblasť regulatórnych otázok, ako napr. ochrana 
osobných údajov alebo poisťovníctvo.

Okrem už tradičných právnych oblastí, ako sú ob-
chodné právo, právo nehnuteľností a pracovné prá-
vo, kladie Deloitte Legal veľký dôraz na inovatívne 
a špecifické právne oblasti, ako sú regulatórne aspek-
ty v oblasti bankovníctva a financií, ochrana osob-
ných údajov, farmaceutické právo, poradenstvo pri-
vátnym individuálnym klientom v oblasti plánovania 
ich nástupníctva v podnikoch, či corporate governan-
ce a zodpovednosť manažmentu. Novou oblasťou 
detailného záujmu je tiež poskytovanie poradenstva 
v oblasti environmentálneho práva, špecificky v ob-
lasti odpadového hospodárstva.

Unikátnym spojením synergií medzi daňovým a práv-
nym poradenstvom je aj zastupovanie klientov De-
loitte v sporoch týkajúcich sa daňových otázok, a to 
pred orgánmi finančnej správy, ako aj súdnymi or-
gánmi v Slovenskej republike. Tu môže Deloitte de-
monštrovať rozsiahlu odbornú základňu, ktorá umož-
ňuje klientom ponúknuť komplexné služby, pričom 
advokátska kancelária Deloitte Legal je veľmi dobre 
odborne pripravená asistovať klientom v mnohých 
administratívnych a súdnych sporoch.
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ŤAŽISKOVÉ PRÁVNE OBLASTI
 	Korporátne právo, fúzie a akvizície
 	Právo nehnuteľností
 	Pracovné a imigračné právo
 	Ochrana osobných údajov a AML
 	Bankovníctvo a financie, poisťovníctvo
 	Farmaceutické právo
 	Daňová litigácia

OCENENIA

Právnická firma roka 2020

 	Odporúčaná kancelária v oblasti fúzií a akvizícií
 	Odporúčaná kancelária v oblasti pracovného 

práva

Legal 500
Vedúca kancelária v týchto oblastiach:

 	Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy
 	Komerčné, korporátne právo a fúzie a akvizície
 	Nehnuteľnosti a stavebníctvo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Deloitte Legal organizuje rôzne vzdelávacie aktivity 
a pracovné raňajky pre klientov a obchodných part-
nerov, pravidelne sa zúčastňuje odborných diskusií 
a prispieva do rôznych publikácií najmä v oblasti 
ochrany osobných údajov, práva nehnuteľností a pra-
covného a imigračného práva.

VEDENIE KANCELÁRIE

Dagmar Yoder
Local Legal Partner
dyoder@deloitteCE.com

Róbert Minachin
Senior Managing Associate
rminachin@deloitteCE.com

Deloitte Legal s. r. o. 
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava 
Tel.: +421 918 677 812
e-mail: nmaschkanova@deloittece.com
www2.deloitte.com/sk/
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Ernst & Young Law s. r. o. 

Advokátska kancelária Ernst & Young Law s. r. o. 
pôsobí na slovenskom trhu od roku 2015 a je sú-
časťou medzinárodnej siete právnych kancelárií 
EY, ktorá združuje viac ako 2 200 právnikov vo 
vyše 80 krajinách sveta a stále rastie.

Ernst & Young Law s. r. o. poskytuje klientom právne 
služby v širokom spektre právnych odvetví. Na rozdiel 
od tradičných advokátskych kancelárií pristupujeme 

k spolupráci s klientmi odlišne. Naši právnici v tíme 
spolu s ostatnými expertmi EY z daňového, transakč-
ného a podnikového poradenstva a z auditu posky-
tujú kvalifikované a komplexné poradenstvo podľa 
konkrétnych potrieb svojich klientov tak, aby sme 
preklenuli medzeru medzi ekonomickými a právnymi 
poradcami. Využívajúc celosvetovú sieť poradcov EY, 
poskytujeme multidisciplinárne rady pri strategic-
kých obchodných rozhodnutiach klientov.
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Disponujeme znalosťami a bohatými skúsenosťami 
nielen z tradičných odvetví práva, ale rozumieme čo-
raz zložitejším daňovým, finančným či regulatórnym 
problémom súčasnej globálnej ekonomiky.

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

KORPORÁTNE A OBCHODNÉ PRÁVO
Pomáhame spoločnostiam v rôznych aspektoch ich 
korporátneho života – od založenia a vzniku cez ich 
vývoj a prevádzku až po prípadné zrušenie a likvidá-
ciu. Naše služby sú zamerané najmä na tieto oblasti:

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

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

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

 	likvidácie obchodných spoločností, konkurzné 
a reštrukturalizačné konania

 	obchodné zmluvy

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

 	príprava transakčnej dokumentácie a podpora pri 
transakčných rokovaniach a uzatváraní transakcií

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

 	komplexné právne analýzy uskutočniteľnosti reor-
ganizácie podnikania a následná implementácia 
vybranej alternatívy

PRACOVNÉ PRÁVO
Poskytujeme pragmatické a podnikateľsky oriento-
vané riešenia tak, aby sme našim klientom pomohli 

v ich každodennom manažmente pracovných síl. 
Naše služby sú zamerané najmä na tieto oblasti:

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

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

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

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

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

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

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

 	predaj a iné formy nakladania s právami duševné-
ho vlastníctva

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

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

 	zmluvy o vývoji webových a mobilných aplikácií

DIGITAL A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Digitalizácia mení právne a zmluvné vzťahy medzi 
spoločnosťami, jedincami a verejným sektorom. 
Okrem pozitívnych efektov prináša digitalizácia so 
sebou aj množstvo rizík a zodpovedností, vrátane 
ochrany osobných údajov a ich bezpečnosti. Naše 
služby v tejto oblasti zahŕňajú najmä nasledovné:
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Tatiana Knošková
Email: tatiana.knoskova@sk.ey.com
Associate Partner 

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

 	poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 	ochrana práv duševného vlastníctva v digitálnom 

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

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

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

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

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

 	právny audit nehnuteľností

RODINNÉ PODNIKANIE
Poskytujeme poradenstvo rodinným firmám:

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

vedenia firmy
 	ako nastaviť optimálnu štruktúru rodinnej firmy

SÚDNE SPORY
 	zastupovanie klientov v súdnych a správnych ko-

naniach (so zameraním na konania týkajúce sa 
sporov v daňovej oblasti)
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Eversheds Sutherland,  
advokátska kancelária, s.r.o.

Eversheds Sutherland je medzinárodná advokát-
ska kancelária, ktorá súčasne na Slovensku aj 
v Česku patrí k vedúcim kanceláriám, ktorá zastu-
puje významných lokálnych a medzinárodných 
klientov a preto bola niekoľkokrát odporúčaná 
v prestížnych medzinárodných rebríčkoch ako 
Legal500, Chambers and Partners či IFLR1000.

Eversheds Sutherland má globálne viac ako 3000 práv-
nikov v 34 krajinách v Európe, Spojených štátoch, Blíz-
kom východe, Afrike a Ázii. Radí sa tak k Top 15 glo-
bálnych advokátskych kancelárií. K jej klientom patrí 
72 firiem zo zoznamu Fortune 100 a 61 z FTSE 100.

Na Slovensku a v Českej republike je Eversheds 
Sutherland kancelária s 50 právnikmi, ktorá zastupu-
je významných lokálnych a medzinárodných klientov. 
Advokáti našej kancelárie majú za sebou mnoho ro-
kov praxe v medzinárodných a popredných českých 
a slovenských právnických kanceláriách a rozsiahle 
skúsenosti obzvlášť v oblasti obchodného práva 
a práva obchodných spoločností, vrátane oblasti fú-
zií a akvizícií, práva životného prostredia, energetiky 
a pracovného práva.

Naším cieľom je vždy hľadanie individuálneho práv-
neho riešenia pre konkrétny problém alebo situáciu. 
Pritom staviame na našich znalostiach, skúsenos-
tiach a orientácii na potreby našich klientov. Po-
žiadavky, ktoré kladieme na svoju prácu sú: vysoká 
obsahová i formálna kvalita, rovnako ako včasnosť 
poskytovaných právnych služieb a osobný prístup.

Právne služby poskytujeme okrem češtiny a slovenči-
ny taktiež v anglickom a nemeckom jazyku.

PARTNERI

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

Bernhard Hager je zakladajúcim partnerom advo-
kátskej kancelárie. Je rakúsky a slovenský advokát 
s oprávnením na výkon činnosti v Českej a Slo-
venskej republike. Vo svojej praxi sa Bernhard sú-
streďuje predovšetkým na poskytovanie právneho 
poradenstva klientele v oblasti obchodného práva, 
energetiky, infraštruktúrnych projektov a stavebné-
ho práva.

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

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

Stanislav Dvořák je zakladajúcim partnerom advo-
kátskej kancelárie. Vo svojej praxi sa sústreďuje na 
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obchodné právo, predovšetkým na M&A a právo 
kapitálového trhu, konkurzné právo a zastupovanie 
v súdnych konaniach. Stanislav Dvořák ďalej dispo-
nuje bohatými skúsenosťami pri zastupovaní klien-
tov v správnom súdnictve, predovšetkým v daňových 
záležitostiach.

Popri advokátskej činnosti sa venuje aj publikačnej 
a prednáškovej činnosti, napr. pre Úniu podnikových 
právnikov ČR. Je autorom knižnej monografie „Kon-
trola spojování soutěžitelů” (C.H.Beck). Okrem češti-
ny hovorí plynule po anglicky a nemecky.

Mag. Annamária Tóthová
Partnerka | Bratislava

Annamária Tóthová je advokátka, ktorá sa vo svojej 
praxi zameriava predovšetkým na oblasť práva život-
ného prostredia a práva regulujúceho infraštruktúrne 
projekty, práva nakladania s odpadmi a obalmi, sta-
vebného práva a práva nehnuteľností, energetického 
práva a regulovaných činností.

Annamária Tóthová spolupracuje s našou advokát-
skou kanceláriou od roku 2006. Annamária Tóthová 
sa podieľala na početných transakciách, pri ktorých 
poskytovala právne poradenstvo významným me-
dzinárodným a slovenským spoločnostiam. Okrem 
slovenského jazyka hovorí plynule po nemecky 
a anglicky.

OBLASTI, NA KTORÉ SA ZAMERIAVAME
 	Korporátne právo, fúzie a akvizície
 	Obchodné zmluvy, medzinárodný obchod a preprava
 	Pracovné právo
 	Financovanie, kapitálové a finančné trhy
 	Nehnuteľnosti a stavebné právo
 	Hospodárska súťaž, PPP, verejné obstarávania
 	Zastupovanie v súdnych sporoch a arbitrážnych 

konaniach
 	Konkurz a reštrukturalizácia
 	Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
 	Energetika a regulované činnosti
 	Rodinné firmy, nástupníctvo, family business 

governance
 	Ochrana osobných údajov, GDPR
 	Regulácia hazardných hier

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

G. Lehnert, k.s. je právnická kancelária, ktorá 
poskytuje komplexné právne služby pre tuzem-
ských a zahraničných klientov, a to najmä vo 
veciach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti. 
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 29ročné pôsobenie na trhu poskytova-
nia právnych služieb ako aj rozsah, význam a nároč-
nosť transakcií, pri ktorých kancelária poskytovala 
právny servis svojím klientom, sa G. Lehnert radí me-
dzi najskúsenejších a najvýznamnejších poskytovate-
ľov právnych služieb na Slovensku.

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

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

V rokoch 1998 až 2005 poskytovala kancelária kom-
plexný právny servis jednému zo spolumajiteľov TV 

MARKÍZA v kauze MARKÍZA (snaha o násilné prevzatie 
prvej súkromnej televízie na Slovensku).

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

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

Kancelária zastupuje Mesto Pezinok v konaniach, 
v ktorých sa riešia otázky významné z pohľadu toho, 
či nová skládka odpadu v Pezinku bude povolená 
alebo nie, a teda či dôjde k zvýšeniu environmentál-
nej záťaže alebo sa podarí presadiť verejný záujem na 
zachovaní existujúceho stavu.

Nie menej významnou kauzou je zastupovanie spo-
ločnosti VISTA TOWER, a.s. v súdnom spore s HM SR 
Bratislavou. HM SR Bratislava vypovedalo klientovi 
nájomnú zmluvu na úzky pás pozemku čím zmari-
lo investíciu za cca 18 mil eur. Význam tohto sporu 
okrem vytvorenia právneho základu pre uplatňova-
nie si nároku na náhradu škody voči HM SR Bratislava 
spočíva aj v tom, že ide o posúdenie právnej otázky, 
ktorá môže mať význam vo vzťahu k akýmkoľvek bu-
dúcim developerským projektom, a to, či samosprá-
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va 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.

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

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

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

Pokiaľ ide o významné developerské projekty kance-
lária poskytuje komplexný právny servis spoločnosti 
VILLA RUSTICA, s. r. o., ktorá je developerom projektu 
VILLA RUSTICA ako aj ďalších nadväzujúcich projek-
tov v lokalite Bratislava Dúbravka Brižite – Sever s cel-
kovou hodnotou investície cca 35,8 mil. eur. Zároveň 
kancelária poskytuje právny servis spoločnosti VAV 
HOLD, a.s. v súvislosti s usporiadaním akcionárskych 
vzťahov v spoločnosti vlastniacej EUROPA SHOPING 
CENTER ZVOLEN. Rovnako kancelária poskytuje spo-
ločnosti Stercorat Hungary Kft. - organizačná zložka 
SK komplexné právne poradenstvo pri realizácii pod-
nikateľského zámeru výstavby závodu na alternatív-
ne spracovanie kyslých čpavkových plynov technoló-
giou SWAATS v hodnote cca 20 mil. eur a spoločnosti 
ENVIRAL, a.s. komplexný právny servis pri realizácii 
podnikateľského zámeru výstavby závodu na výrobu 
biopalív druhej generácie v hodnote cca 170 mil. eur.

Väčší počet právnikov pracujúcich v kancelárii umož-
ňuje ich špecializáciu, čím kancelária vytvára pred-
poklady pre podrobné právne posúdenie každého 
prípadu. Právnici kancelárie v konkrétnej veci buď 
jednotlivo alebo v náročných prípadoch spoloč-
ne poskytujú komplexné služby klientom. V tejto 
súvislosti nám nedá nespomenúť, že dvaja z part-

nerov právnickej kancelárie, a to JUDr. Ján Ondruš 
a JUDr. Ján Sabol boli v minulosti členmi Legislatív-
nej rady vlády Slovenskej republiky.

G. Lehnert, k.s. je zároveň členom medzinárodnej or-
ganizácie MSI Global Alliance (MSI), ktorá spája vyše 
250 nezávislých právnických a účtovníckych spo-
ločností vo viac ako 100 krajinách sveta. G. Lehnert, 
k.s. má tak možnosť spolupracovať so zahraničnými 
právnickými kanceláriami pôsobiacimi v rôznoro-
dých jurisdikciách.

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

GHS Legal, s.r.o. je advokátskou kanceláriou, 
ktorej tím tvorí aktuálne 33 členov a ktorá po-
skytuje právne poradenstvo na území Sloven-
skej republiky a Českej republiky.

Od roku 2010 budujeme GHS Legal ako advokátsku 
kanceláriu, ktorá poskytuje profesionálne právne 
služby pre domácu aj zahraničnú klientelu. Našu ad-
vokátsku kanceláriu tvorí tím ľudí zložený z odborní-
kov na rôzne oblasti práva, ktorých cieľom je prinášať 
klientom efektívne riešenia vždy zohľadňujúc ich sku-
točné potreby. Trend rozvoja našej kancelárie nám 
potvrdzuje, že našim individuálnym prístupom k po-
žiadavkám klientov tento náš cieľ napĺňame.

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

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

PRÁVNE PORADENSTVO POSKYTUJEME NAJMÄ 
V OBLASTIACH:

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

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

 	široká sporová agenda,
 	komplexné právne poradenstvo pre klientov z ob-

lasti IT vrátane spoločností využívajúcich technoló-
gie blockchain a práva duševného vlastníctva,

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

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

Advokátska kancelária GHS Legal, s.r.o., je partnerom 
odborného portálu Právní prostor.

GHS Legal, s.r.o. 
Lazaretská 3/A
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 20 72 81 50
e-mail: office@ghslegal.sk
www.ghslegal.sk
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Giese & Partner, s.r.o.  
- organizačná zložka

Giese & Partner je jednou z popredných me-
dzinárodných advokátskych kancelárií. Dve 
desiatky našich advokátov z Čiech, Slovenska 
a Nemecka sa už 20 rokov špecializujú na po-
skytovanie právneho poradenstva v oblasti ne-
hnuteľností, štruktúrovaného financovania, na 
energetické projekty a akvizície podnikov. V Čes-
kej a Slovenskej republike sme jednou z prvých 
kancelárií, na ktoré sa obracajú investori a ban-
ky z celého sveta.

Našim značným skúsenostiam dôveruje väčšina bánk 
zastúpených v stredoeurópskom regióne a taktiež 
poprední investori a developeri. Za náš veľký úspech 
počas uplynulých 20-tich rokov vďačíme zásadám 
našej kancelárie a nášmu pracovnému štýlu: pora-
denská činnosť na najvyššej odbornej úrovni s osob-
ným prístupom ku klientovi.

Giese & Partner sa môže pochváliť rozsiahlymi a rok-
mi overenými skúsenosťami v poskytovaní vysoko 
kvalitných právnych služieb zahraničným spoločnos-
tiam a ich pobočkám na Slovensku, v Českej republi-
ke a iných krajinách stredoeurópskeho a východoeu-
rópskeho regiónu.

Počas nášho pôsobenia sme rozvinuli úzku spolu-
prácu so zahraničnými advokátskymi kanceláriami 
v USA, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku, Škandiná-
vii, Luxembursku, Holandsku, Švajčiarsku, Poľsku, 
Maďarsku, Rumunsku a pobaltských štátoch.

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA:

 	Zlúčenie/splynutie, iné druhy preberania a spájania 
spoločností (vnútroštátnych ako aj cezhraničných)

 	Bankové právo (úvery a zabezpečenie úverov)
 	Financovanie projektov s nehnuteľnosťami a sta-

vebné právo
 	Zabezpečenie pohľadávok z úverových obchodov
 	Cezhraničný konkurz a reštrukturalizácia
 	Pracovné právo
 	Energetické právo (obchod s el. energiou, obnovi-

teľné zdroje, regulácia energetického trhu)
 	Právo kapitálových trhov
 	Právo obchodných spoločností
 	Medzinárodné rozhodcovské konanie

FINANCOVANIE PROJEKTOV S NEHNUTEĽNOSŤAMI 
A STAVEBNÉ PRÁVO

Giese & Partner je jednou z najskúsenejších advokát-
skych kancelárií na Slovensku a v Českej republike, 
ktorá poskytuje právne poradenstvo v oblasti právnej 
podpory pri výstavbe alebo financovaní ako napr. 
„green field“ a „brown field development“, v oblasti 
hotelových reťazcov, kancelárskych budov a industri-
álnych parkov, ako aj pri nákupe a predaji malých 
i veľkých stavebných projektov.

V minulosti ako aj dnes poskytujeme poradenstvo 
niekoľkým z najúspešnejších developerov v stredoeu- 
rópskom regióne.
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OCENENIA

The Legal 500

Viacnásobné ocenenie „Popredná kancelária roka“ 
v oblasti projektov s nehnuteľnosťami a v oblasti 
bankového práva, financovania a práva kapitálových 
trhov.

IFLR 1000
Mnohoročné ocenenie „Odporúčaná advokátska 
kancelária“ v oblasti bankového práva a financovania 
a ďalej v oblasti M&A.

PARTNERI

Dr. Ernst Giese, Rechtsanwalt

Špecializácia: konkurzné právo a reštrukturalizácia, 
M&A, projekty s nehnuteľnosťami, korporátne prá-
vo, bankové právo, medzinárodné rozhodcovské 
konanie.

Martin Holler, Rechtsanwalt
Špecializácia: projekty s nehnuteľnosťami a ich fi-
nancovanie, M&A, právo obchodných spoločností, 
bankové právo a právo kapitálových trhov, pracovné 
právo.

Mgr. Jitka Sytařová, LL.M., advokátka
Špecializácia: projekty s nehnuteľnosťami a stavebné 
právo, bankové právo a financovanie, kúpa podniku – 
M&A, korporátne právo, zabezpečenie záväzkov.

Mgr. Markéta Mrázová, advokátka
Špecializácia: právo obchodných spoločností, 
kúpa podniku – M&A, bankové právo, projekty 
s nehnuteľnosťami.

Giese & Partner, s.r.o. - organizačná zložka
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 20 510 110
e-mail: office@giese.sk
www.giese.sk
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Glatzová & Co., s.r.o. 

Advokátska kancelária Glatzová & Co. posky-
tuje svojim klientom právne služby prostred-
níctvom bratislavskej kancelárie od roku 2008. 
Glatzová & Co. je pobočkou poprednej českej 
kancelárie Glatzová & Co., ktorá bola založená 
v Prahe v roku 1994, pričom v roku 2019 oslavo-
vala 25. výročie svojho vzniku. Dlhoročné bohaté 
skúsenosti oboch kancelárií a celkovo 36 právni-
kov umožňujú poskytovať klientom právne služ-
by v kvalite spĺňajúcej tie najvyššie štandardy, 
a to domácim ako aj zahraničným klientom, zo 
všetkých odvetví obchodu a priemyslu, vo všet-
kých oblastiach súvisiacich s ich podnikateľskou 
činnosťou.

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

Renomé advokátskej kancelárie Glatzová & Co. je 
silné aj v zahraničí. Významné zahraničné právnic-
ké firmy si Glatzová & Co. často vyberajú za účelom 
spolupráce na transakciách na Slovensku a v Česku. 
Patria medzi nich renomované medzinárodné kan-

celárie ako Hausfeld, Slaughter and May, Freshfields 
Bruckhaus Deringer, Hengeler Mueller, De Brau Blac-
kstone Westbroek, Kirkland & Ellis, Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton, Skadden, Ashurst, Jones Day 
a Latham Watkins. Mnohé z nich sú vo svojich kraji-
nách považované za absolútne špičky.

Medzi stálych klientov advokátskej kancelárie Glatzo-
vá & Co. na Slovensku patria spoločnosti: Addinol, 
Bauern Technics, B. Braun, Comparex, Dentsu Aegis, 
DRFG, Fuji, IAC Group, Internet Mall Slovakia, ISUZU, 
Itelligence, Loomis, Luxury Brand Management, Mag-
na Group, Mazda, Moody’s, Pale Fire Capital, Subway, 
Tchibo, Vattenfall, Volvo Trucks, Východoslovenská 
energetika a ďalší.

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

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

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

Naši právnici majú značné skúsenosti z predchá-
dzajúcich vysokých pozícií vo vedúcich slovenských 
a zahraničných právnych firmách. Spájame domáce 
znalosti s medzinárodnými skúsenosťami za úče-
lom poskytovania úplného a koordinovaného pora-
denstva prispôsobeného individuálnym potrebám 
klienta. Prijali sme obchodne orientovaný a proak-
tívny prístup za účelom efektívneho a úspešného 
riadenia transakcií a neustále vynakladáme maxi-
málne úsilie aby sme poskytovali najlepší právny 
servis za primeranú odmenu.

Naši právnici sú počas profesionálnej kariéry ne-
ustále hodnotení medzinárodnými spoločnosťami 
zaoberajúcimi sa ratingom právnych firiem ako jedni 
z najlepších slovenských právnikov odporúčaných 
takmer vo všetkých podstatných oblastiach práva, 
vrátane bankových a finančných transakcií, výstavby 
a nehnuteľností, energetiky, kúpy a predajov podni-
kov, obchodného a korporátneho práva, kapitálové-
ho trhu a projektov na zelenej lúke.

CHAMBERS GLOBAL CITÁCIE
 	…vysoko skúsený tím so špecifickou znalosťou 

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

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

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

 	…ponúka špecificky zamerané schopnosti v pro-
jektovom financovaní, najmä v oblasti energetiky 
a rezidenčných projektoch. Osobitné skúsenosti 
poskytujú v oblasti predaja spoločností a podni-
kov, akvizíciách ako aj joint ventures štruktúrach…

Podporujeme taktiež obchodné vzťahy s klientmi, 
s dôrazom na schopnosť byť k dispozícii, priamu 
a efektívnu komunikáciu a schopnosť včas klientom 
odpovedať na ich potreby. Veríme, že takýmto spôso-
bom budujeme dlhotrvajúci vzťah dôvery a individu-
álny prístup ku všetkým našim klientom.

DAŇOVÉ SLUŽBY
Úzka spolupráca s najlepšími daňovými poradcami 
na slovenskom trhu nám umožňuje poskytovať na-

H
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šim klientom taktiež najvyššiu úroveň profesionálne-
ho právneho poradenstva v daňových otázkach.

PARTNERI KANCELÁRIE

Roman Hamala 
má viac ako 20 ročnú prax v oblasti 
nehnuteľností, bankovníctva, PPP 
projektov, nadobúdania a predaji 
podnikov, investičných projektov za-
hraničných subjektov ako aj v privati-
začných projektoch.

Roman Hamala bol ohodnotený ako Band 2 lawyer 
v Slovenskej republike (korporátne a obchodné 
právo) medzinárodnou rankingovou organizáciou 
Chambers Global a Chambers Europe za rok 2020 
a opísaný, okrem iného, aj nasledovne:

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

Martin Kluch 
je zakladajúcim partnerom. Má roz-
siahle skúsenosti v oblastiach nado-
búdania a predaja podnikov, ener-
getike, nehnuteľností a projektov na 
zelenej lúke.

Martin Kluch bol ohodnotený ako 
Band 2 lawyer v Slovenskej republike (korporátne 
a obchodné právo) medzinárodnou rankingovou or-
ganizáciou Chambers Global a Chambers Europe za 
rok 2020 a opísaný, okrem iného, aj nasledovne:

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

Peter Víglaský 
je zakladajúcim partnerom. Má viac 
ako 20ročné skúsenosti v oblastiach 
bankovníctva a financií, nadobú-
dania a predaja podnikov, private 
equity, PPP projektov, nehnuteľností 
a projektov na zelenej lúke.

Peter Víglaský bol ohodnotený ako Band 2 lawyer 
v Slovenskej republike (bankové financovanie) 
a Band 3 (korporátne a obchodné právo) medziná-
rodnou rankingovou organizáciou Chambers Global 
a Chambers Europe za rok 2020 a opísaný, okrem iné-
ho, aj nasledovne:

“…má veľmi strategické myslenie a prichádza s krea-
tívnymi myšlienkami a riešeniami…”

Lukáš Michálik 
je partnerom. Do firmy vstúpil v roku 
2006. Po ukončení právnej praxe zís-
kal LL.M. titul a Business Law Certifi-
cate na prestížnej University of Ca-
lifornia, Berkeley. Poskytoval okrem 
iného poradenstvo vláde Slovenskej 
republiky v oblasti európskeho práva, 

kde získal významné skúsenosti z verejného sektora.

Lukáš Michálik bol za rok 2020 ohodnotený medziná-
rodnou ratingovou organizáciou IFLR 1000 ako Rising 
star a organizáciou Chambers Global a Chambers Eu-
rope za rok 2020 ako Up and Coming lawyer.

“…neobvykle rýchly reakčný čas a významné skúse-
nosti v medzinárodných transakciách…“

REFERENČNÉ TRANSAKCIE

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

KA a.s. vrátane prípravy komplexne transakčnej 
a korporátnej dokumentácie

 	Kúpa časti akcií spoločnosti ŽOS Vrútky a.s., kom-
plexné M&A právne poradenstvo a súvisiaca práv-
na previerka

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

 	Predaj celkovej majetkovej účasti medzinárodné-
ho investičného realitného fondu CA Immobilien 
Anlagen AG v Slovenskej spoločnosti BA Business 
Center s.r.o., prevádzkujúcej jedno z najväčších 
administratívnych bussiness centier v Bratislave, 
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pričom išlo o jednu z najväčších M&A transakcií 
v oblasti real estate v Slovenskej republike v da-
nom roku

 	Dlhodobé komplexné a širokospektrálne zastupo-
vanie renomovanej švédskej odevnej skupiny LIN-
DEX AB pri vykonávaní jej podnikateľských aktivít 
v Českej republike, Slovenskej republike, Poľskej 
republike a v Rakúsku

 	Poskytovanie komplexného právneho poraden-
stva spoločnosti Adient Slovakia s.r.o. vo všetkých 
právnych oblastiach

 	Poskytovanie exkluzívneho právneho poradenstva 
spoločnosti Johnson Controls vo všetkých práv-
nych oblastiach na každodennej báze

Bankovníctvo a financie
 	Syndikované projektové financovanie aranžované 

bankou UNICREDIT BANK AG LONDON BRANCH, 
poskytnuté širokým konzorciom významných me-
dzinárodných a slovenských bánk v objeme cca 
380 mil. eur, a to na priebežné financovanie projek-
tu D4R7 počas jeho výstavby

 	Syndikované projektové financovanie aranžované 
bankami HSBC Bank, ING Bank a Slovenská spo-
riteľňa, poskytnuté širokým konzorciom význam-
ných medzinárodných a slovenských bánk v obje-
me 196 mil. eur

 	Bilaterálne realitné financovania poskytnuté ban-
kou Unicredit Bank na viacerých projektoch v cel-
kovom objeme prevyšujúcom 25 mil. eur

 	Bilaterálne realitné financovania poskytnuté ban-
kou OBERBANK AG na viacerých projektoch v cel-
kovom objeme prevyšujúcom 18 mil. eur

 	Bilaterálne financovanie poskytnuté Tatra bankou, 
a.s pre významnú podnikateľskú skupinu SANAG-
RO v celkovom objeme prevyšujúcom 13 mil. eur

Právo nehnuteľností & stavebné právo
 	Komplexné zastupovanie renomovanej medziná-

rodnej skupiny Johnson Controls pri reorganizácií 
nájomných vzťahov a vyjednávania kompletne 
novej nájomnej zmluvy na budovu „na mieru“ pre 
nové ústredie

 	Dlhodobé komplexné a širokospektrálne zastu-
povanie renomovanej slovenskej developer-
skej skupiny Cresco Group, a.s. pri jej projekte 
„UNIQ Staromestská Offices“ vo všetkých fázach 
projektu

 	Poskytujeme komplexné právne poradenstvo 
ohľadom realitného projektu nášho klienta týkajú-
ceho sa výstavby novej „mestskej časti“ Slnečnice 
Južné Mesto v Bratislave

 	Nášmu klientovi sme ako strategickému investo-
rovi poskytovali komplexné právne poradenstvo 
ohľadom vstupu do začínajúceho sa prémiového 
developerského projektu v Prahe

 	Zastupovanie medzinárodného investičného rea-
litného fondu CA Immobilien Anlagen pri všetkých 
právnych aspektoch ich projektu významného lo-
gistického centra Europolis D61 Logistics na západ-
nom Slovensku pri Triblavine

Energetické právo, infraštruktúra & preprava
 	Vytvorenie strategického spoločného podniku za-

meraného na prekládku tovaru medzi spoločnos-
ťou BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a spoločnosťou Že-
lezničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. v regióne 
Čierna nad Tisou

 	V spolupráci s americkou advokátskou kancelá-
riou radíme Ministerstvu dopravy pri návrhu a im-
plementácii optimálneho riešenia koncesie letiska 
M.R. Štefánika v Bratislave s využitím skúseností 
a poznatkov doterajšej medzinárodnej praxe

 	Priebežné a rozsiahle právne poradenstvo posky-
tované širokému konzorciu významných medzi-
národných a slovenských bánk vedených bankou 
UNICREDIT BANK AG LONDON BRANCH, týkajúce 
sa projektu výstavby a následnej prevádzky D4R7 
diaľničného obchvatu Bratislavy

Pracovné právo
 	Právne poradenstvo ohľadom dennodenných zále-

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

 	Dlhodobé komplexné a širokospektrálne zastupo-
vanie renomovanej švédskej odevnej skupiny LIN-
DEX AB pri vykonávaní jej podnikateľských aktivít 
v Českej republike, Slovenskej republike, Poľskej 
republike a v Rakúsku, vrátane všetkých otázok pra-
covného práva, uzatvárania a ukončovania pracov-
noprávnych vzťahov a vrátane kolektívnych zmlúv.

 	Dlhodobé komplexné a širokospektrálne zastupo-
vanie pobočky renomovanej nemeckej farmaceu-
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tickej firmy STADA Arzneimittel AG pri vykonávaní 
jej podnikateľských aktivít v Slovenskej republike, 
vrátane všetkých otázok pracovného práva, uzatvá-
rania a ukončovania pracovnoprávnych vzťahov, 
a vrátane kolektívnych zmlúv

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

Reštrukturalizácia & insolvencia
 	Komplexná korporátna reštrukturalizácia divízie 

“Building Efficiency” spoločnosti Johnson Con-
trols v CEE regióne, vrátane, okrem iného, nado-
budnutia obchodných podielov, predaja podniku 
a dvoch zlúčení

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

Dispute Resolution
 	Zastupovanie spoločnosti Martinská teplárenská, 

a.s. ( jedna z najvýznamnejších teplárenských spo-
ločností v Slovenskej republike) v plne úspešnom 
spore o vrátenie emisnej dane zaplatenej Sloven-
skej republike za niekoľko predchádzajúcich rokov, 
a to na základe neoprávnenej požiadavky sloven-
ských daňových orgánov

 	Zastupovanie subjektov vo viac ako 45 kompliko-
vaných najmä majetkových sporoch dosahujúcich 
kumulatívne až 100 mil. eur, zasahujúcich do viace-
rých právnych odvetví

 	Zastupovanie medzinárodného investičného rea- 
litného fondu CA Immobilien Anlagen pri správ-
nych a súdnych sporoch týkajúcich sa ich projektu 
významného logistického centra Europolis D61 Lo-
gistics na západnom Slovensku pri Triblavine

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

Za 19 rokov svojej existencie sa HAVEL & PARTNERS 
stala najväčšou kanceláriou v SR a v ČR a naj-
rýchlejšie rastúcou advokátskou kanceláriou 
v regióne strednej a východnej Európy, ktorá ne-
ustále posilňuje svoju pozíciu na trhu právnych 
služieb na Slovensku a v Českej republike.

V súčasnosti tvorí slovenský právny tím viac ako 
30 právnikov pôsobiacich v bratislavskej kancelárii, 
ktorí sú ďalej podporovaní partnermi a právnikmi 
z pražskej centrály. V súčasnej dobe má kancelária na 
Slovensku približne 300 stálych klientov.

V oblasti poradenstva poskytovaného v rámci 
bratislavskej kancelárie si kladie advokátska kan-
celária HAVEL & PARTNERS za cieľ zabezpečiť svojim 
klientom prostredníctvom skúsených slovenských 
právnikov komplexné právne poradenstvo podľa 
slovenského práva a súčasne im umožniť komfort 
jednej advokátskej kancelárie pre Slovenskú i Českú 
republiku poskytujúcej vysoký štandard poraden-
stva a celkovú koordináciu poskytovaných právnych 
služieb v oboch krajinách k plnej spokojnosti klienta. 
Advokátska kancelária v Bratislave sa v spolupráci 
s príslušnými štátnymi organizáciami, orgánmi samo-
správy a združeniami podnikateľov aktívne podieľa 
na podpore rozvoja investícií na Slovensku.

ČESKO-SLOVENSKÝ PRÁVNY TÍM
HAVEL & PARTNERS s kanceláriami v Prahe, Bratislave, 
Brne, Ostrave, Plzni a Olomouci je s 220 právnikmi a da-

ňovými poradcami, viac ako 100 advokátmi a takmer 
500 zamestnancami spolupracujúcej inkasnej agentú-
ry Cash Collectors, najväčšou nezávislou advokátskou 
kanceláriou v strednej Európe. Kancelária pôsobí od 
roku 2008 okrem Českej republiky aj na Slovensku a má 
na svojom konte desiatky prestížnych ocenení za od-
bornosť, kvalitu služieb, výnimočnú značku a zároveň je 
najžiadanejším zamestnávateľom medzi advokátskymi 
kanceláriami. Zároveň disponuje najkomplexnejším 
poradenstvom pre všetky právne oblasti aj kľúčové 
podnikateľské odvetvia. Väčšina partnerov a podstatná 
časť senior právnikov získala skúsenosti z praxe v naj-
lepších medzinárodných kanceláriách.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Kancelária má najkomplexnejšiu medzinárodnú 
podporu dostupnú pre slovenské a české advokátske 
kancelárie. Kancelária poskytuje právne poradenstvo 
v 12 svetových jazykoch pre oblasť viac ako 90 krajín 
sveta. Až 70 % jej prípadov obsahuje medzinárodný 
prvok. Kancelária úzko spolupracuje s poprednými 
medzinárodnými právnickými firmami v Európe, Ázii, 
Severnej Amerike, Afrike i Austrálii. Klienti kancelárie 
majú vďaka tomu prístup k medzinárodným aj lokál-
nym znalostiam a odbornosti prostredníctvom viac 
ako 30 tisíc právnikov v približne 160 krajinách sveta.

MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY
Kancelária ponúka najvyšší medzinárodný štandard 
kvality poskytovaných služieb, flexibilný, kreatívny 
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a obchodne orientovaný prístup k riešeniu právnych 
problémov klientov pri dôslednom dodržiavaní tra-
dičných zásad výkonu advokátskej praxe.

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

NAŠI KLIENTI
Medzi našich klientov patria najmä veľké medziná-
rodné spoločnosti, najvýznamnejšie slovenské a čes-
ké spoločnosti, vrátane strategických štátnych podni-
kov a orgánov verejnej správy, ale aj stredné podniky, 
individuálni podnikatelia a investori. Je medzi nimi aj 
cca 70 z 500 najväčších svetových spoločností podľa 
publikácie Fortune 500 a takmer 25 spoločností zara-
dených do rebríčka najväčších slovenských spoloč-
ností Trend Top 200. Kancelária má v súčasnosti viac 
ako 1 500 klientov, z ktorých približne 300 sú sloven-
skí klienti pôsobiaci v SR i ČR.

NÁŠ PRÍSTUP
Sme komerčne orientovaná právnická firma s ak-
tívnym prístupom a kvalitným tímom právnikov, 
pre ktorú sú nadštandardná starostlivosť o klienta 
a mimoriadna časová flexibilita najvyššími priorita-
mi. Máme individuálny a osobný prístup ku každé-
mu klientovi a k riešeniu jeho záležitostí. Usilujeme 
sa o poskytovanie služieb s vysokou pridanou hod-
notou, stopercentne spĺňajúcich či prekračujúcich 
očakávania klientov, a o budovanie dlhodobých 
vzťahov s klientmi. Kancelária je klientmi vyhľadá-
vaná pre schopnosť poskytovať komplexné právne 
služby, strategické uvažovanie, vysokú úroveň pra-
covného nasadenia, schopnosť úspešného uzatvo-
renia transakcií a presadzovanie záujmov klienta 
v podnikateľskej praxi.

PLÁNOVANÉ OBLASTI RASTU PRE ROK 2020
Naša kancelária plánuje v tomto roku výrazne posil-
niť nasledujúce špecializácie a odbory:

Nehnuteľnosti
Aktuálne vytvárame program „Nehnuteľnosti 
2020–2030“ a snažíme sa o komplexný pohľad na 
problematiku. Poskytujeme právne poradenstvo 
mestám, architektom, projektantom, stavebným 
firmám, developerom, investorom, fondom aj as-
set managerom. Sme schopní zabezpečiť klientovi 
podporu po celú dobu realizácie nehnuteľnostného 
projektu; disponujeme know-how od fázy plánovania 
stavieb, pretože sa podieľame aj na legislatívnej čin-
nosti, vnímame zmeny v štruktúre nehnuteľnostných 
vlastníkov a investorov a zároveň doťahujeme veľké 
akvizície a predaje hotových nehnuteľností. Poskytu-
jeme poradenstvo pri výstavbe rezidenčných projek-
tov, realizácii projektov na zelenej lúke, poradenstvo 
v súvislosti s rozvojom a regeneráciou priemyselných 
nehnuteľností, v správnych konaniach týkajúcich sa 
územného plánovania a výstavby, v oblasti projek-
tového financovania aj pri posudzovaní dodržiavania 
predpisov v oblasti životného prostredia.

Technológie
Technologické právo predstavuje jednu z našich naj-
významnejších špecializácií. V našej kancelárii sa mu 
venuje viac ako 30 právnikov, ktorí tvoria najväčší tím 
pre danú oblasť na českom a slovenskom trhu. Táto 
skupina je unikátna šírkou svojho záberu a špeciali-
záciou na všetky kľúčové oblasti technológií. Vďaka 
pozitívnemu vzťahu našich právnikov k technológi-
ám, bohatým skúsenostiam i unikátnemu know-how 
sme v Českej republike aj na Slovensku tiež priekop-
níkmi právnych odborov budúcnosti a pravidelne sa 
aktívne podieľame na príprave nových zákonov. Na-
šimi klientmi sú najväčšie IT spoločnosti a telekomu-
nikačné firmy, finančné inštitúcie, retailové reťazce 
a mediálne spoločnosti, ako aj orgány verejnej sprá-
vy či nádejné startupy. Poskytujeme im poradenstvo 
v oblastiach zmlúv aj verejného obstarávania v IT 
práve, transakčné poradenstvo i konzultácie v odbo-
roch, ako sú e-banking, m-banking, crowd-funding, 
Fintech, kryptomeny, e-commerce alebo kybernetic-
ká bezpečnosť.

Riešenie sporov
Oddelenie riešenia sporov je v našej kancelárii z po-
hľadu rastu tržieb najrýchlejšie sa rozvíjajúcou špe-
cializáciou, čo odráža spokojnosť klientov z pora-
denskej časti portfólia našich služieb. Títo klienti sa 
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na nás potom obracajú v situáciách, keď potrebujú 
riešiť právne a technicky komplikované spory, ktoré 
so sebou nesú veľké finančné alebo reputačné riziká, 
prípadne môžu mať systémové dôsledky. Pracujeme 
pre najvýznamnejšie domáce a zahraničné korporá-
cie, úspešných súkromných podnikateľov aj verejné 
orgány, ktoré zastupujeme pred súdmi pri riešení ob-
chodných sporov, pri súdnom preskúmaní správnych 
rozhodnutí, pred medzinárodnými súdmi aj v arbitrá-
žach. Zároveň poskytujeme právne služby zameriava-
júce sa na výkon súdnych rozhodnutí a rozhodcov-
ských nálezov a špecializujeme sa aj na mimosúdne 
riešenie sporov. V rámci exkluzívnej spolupráce so 
špecialistami na trestné právo z advokátskej kance-
lárie Seifert a partneři potom pre klientov zabezpe-
čujeme aj zastupovanie v kauzách s trestnoprávnymi 
aspektmi.

Compliance a investigácia
Ponúkame svojim klientom komplexné a pritom bez-
pečné riešenia v oblasti compliance a investigácie. 
Naše skúsenosti pokrývajú ako otázku prevencie (vy-
tváranie systému interných preventívnych opatrení 
a programov proti porušovaniu legislatívy s cieľom 
vylúčiť alebo minimalizovať dopady verejnoprávnych 
alebo súkromnoprávnych sankcií), tak oblasť inter-
ných vyšetrovaní (vyšetrenie a identifikácia interných 
porušení právnych predpisov a pravidiel zamestná-
vateľa s cieľom chrániť jeho majetok), ale aj prípadné 
zastupovanie pred súdmi, správnymi orgánmi a or-
gánmi činnými v trestnom konaní. Sme pripravení 
pre klientov zabezpečiť komplexné služby v oblas-
tiach corporate governance, trestnoprávnej ochra-
ny, súťaže a verejného obstarávania či ochrany dát 
a GDPR a asistujeme im rovnako pri riešení krízových 
situácií a odvrátení hroziacich škôd. Neoddeliteľnou 
súčasťou expertného tímu compliance sú v oblasti 
trestného práva špecialisti z advokátskej kancelárie 
Seifert a partneři.

Verejný sektor
V rámci širokej oblasti verejného sektora poskytuje-
me komplexné právne a poradenské služby orgánom 
verejnej správy a ich partnerom. Medzi našich klien-
tov patria verejní obstarávatelia, príjemcovia a posky-
tovatelia dotácií, tuzemskí aj zahraniční dodávatelia 
a poskytovatelia služieb vrátane subjektov, ktorí ve-
rejný sektor financujú. Klientov bežne zastupujeme 

v konaniach vedených pred Úradom pre verejné 
obstarávanie, finančnými úradmi a ďalšími orgánmi 
štátnej správy a tiež v konaniach pred súdmi. Na Slo-
vensku i v Českej republike pokrýva náš špecializova-
ný tím všetky právne oblasti relevantné pre verejný 
sektor.

NAJVÝZNAMNEJŠIE VYBRANÉ TRANSAKCIE ZA 
ROK 2019
 	Komplexné právne poradenstvo predávajúcim 

v súvislosti s predajom spoločnosti BUKOCEL a.s., 
ktorá sa zaoberá najmä výrobou celulózy a súvisia-
cimi činnosťami, skupine Arca Capital Slovakia. 
Asistencia zahrnovala aj poradenstvo v oblasti 
povolenia transakcie zo strany Protimonopolného 
úradu SR. Transakčná dokumentácia bola podpí-
saná v auguste 2019, v januári bola povolená zo 
strany PMÚ, a bude vysporiadaná na začiatku roka 
2020. Ide zrejme o najväčšiu transakciu v rámci 
Slovenskej republiky v roku 2019.

 	Komplexné právne poradenstvo predávajúcim, 
skupine Slovintegra (Biatec), v súvislosti s pre-
dajom energetických spoločností tvoriacich funkč-
ný celok tzv. Levického energetického komplexu, 
ktoré sa zaoberajú najmä výrobou a dodávkou 
elektrickej a tepelnej energie (prevádzkujú pa-
roplynový cyklus) a poskytovania podporných 
služieb, francúzskemu koncernu VEOLIA. Ide 
o jednu z najväčších energetických transakcií 
v rámci Slovenskej republiky.

 	Komplexné právne poradenstvo Mestu Košice 
v spore s bývalým prevádzkovateľom mestského 
parkovania, spoločnosťou EEI, s.r.o., najmä v sú-
vislosti so súdnymi spormi proti tejto spoločnos-
ti a v súvislosti s rokovaniami o ich zmierlivom 
riešení.

 	Komplexné právne poradenstvo najväčšej ukrajin-
skej energetickej spoločnosti Naftogaz of Ukraine 
v rade sporov týkajúcich sa tranzitu zemného ply-
nu, vrátane obrany proti exekúciám vedeným v sú-
vislosti so zemným plynom prepravovaným v slo-
venskej tranzitnej sústave.

 	Komplexné právne poradenstvo investorom, 
fondu Credo Stage III SCSp a fondu OTB Fund 
Coöperatief U.A. v súvislosti so vstupnou investí-
ciou do slovenských spoločností SEGRON, s.r.o. 
a SEGRON Automation, s. r. o., vrátane prípravy 
právnej a daňovej štruktúry transakcie, vypracova-
nia komplexnej investičnej a ostatnej dokumentá-
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cie (najmä Investičná dohoda, Dohoda akcionárov, 
lokálne prevodové zmluvy) a koordinácie zahranič-
ných poradcov pri založení holandskej holdingovej 
spoločnosti SEGRON Holding B.V.

 	Komplexné právne poradenstvo spoločnosti 
Panattoni Slovakia Development s.r.o., vý-
znamnému medzinárodnému developerovi prie-
myselných a logistických objektov v súvislosti 
s výstavbou priemyselných a logistických budov 
na Slovensku, ako aj v súvislosti s akvizíciou a de-
velopmentom pozemkov v Košiciach, Trnave, 
Piešťanoch, Dunajskej Strede, Bratislave a Prešove 
(výstavba logistických parkov).

 	Komplexné právne poradenstvo spoločnosti 
GTH catering a.s., ktorá patrí do portfólia fondu 
Genesis Capital, pri vstupe na slovenský trh a pri 
akvizícii spoločnosti Sodexo s.r.o., slovenskej 
dcérskej spoločnosti francúzskej skupiny Sodexo.

 	Komplexné právne poradenstvo americkému vý-
robcovi vrtuľníkov, Bell Textron Inc., v súvislosti 
s účasťou spoločnosti vo verejnom obstarávaní vy-
hlásenom Ministerstvom vnútra SR na dodávku 
dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov, ako aj 
pri plnení uzatvorenej rámcovej dohody.

 	Komplexné poradenstvo spoločnosti Miele, po-
prednému európskemu výrobcovi a distribútorovi 
bielej techniky a spotrebičov v mediálnej oblas-
ti, najmä reklamy, nekalej súťaže, ochranných 
známok, ochrany dobrého mena, zastupovanie 
pred úradmi, riešenie spotrebiteľských vzťahov, 
posudzovanie vlastných propagačných kampaní 
a reklám.

 	Úspešné zastupovanie spoločnosti Železničná 
spoločnosť Slovensko pred Európskou komisiou 
v prípade údajného porušenia pravidiel v rámci vý-
konu inšpekcie, v ktorom Európska komisia zasta-
vila konanie bez uloženia sankcie.

 	Zastupovanie spoločností ŠKODA AUTO 
SLOVENSKO s.r.o., Porsche Inter Auto Slovakia, 
spol. s r.o. a Porsche Slovakia, spol. s r.o. pred 
Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, 
Krajským súdom v Bratislave a Najvyšším súdom 
Slovenskej republiky vo viacerých konaniach.

VYBRANÉ ZÍSKANÉ OCENENIA
HAVEL & PARTNERS je najúspešnejšou kancelá-
riou s najkomplexnejšími službami v Slovenskej 
republike aj v Česku podľa celkového počtu všetkých 
nominácií a titulov v rámci doterajších ročníkov súťa-

že Právnická firma roka. Trikrát za posledných 
päť rokov sa stala absolútnym víťazom tejto súťa-
že, kedy získala hlavné ocenenie Právnická firma 
roka pre domácu kanceláriu (2015, 2017, 2018) 
a vo všetkých odborových kategóriách sa umiestnila 
medzi najviac odporúčanými kanceláriami.

V rámci súťaže Právnická firma roka 2019 získala 
kancelária HAVEL & PARTNERS ocenenie za najlep-
šie klientske služby, ktoré získala aj v rokoch 2015 
a 2016, a prvenstvo v kategóriách Fúzie a akvizície 
a Verejné obstarávanie. Druhú z odborových ka-
tegórií vyhrala ako jediná z advokátskych kancelárií 
už štvrtýkrát.

Výrazné úspechy prinieslo kancelárii tiež vyhlásenie 
výsledkov súťaže Právnická firma roka 2020 na 
Slovensku, kde nadviazala na český triumf v kategóri-
ách Najlepšie klientske služby a Fúzie a akvizície 
a pridala víťazstvo v kategórii Energetika a energe-
tické projekty.

Najlepšou právnickou firmou pôsobiacou v Českej 
republike je HAVEL & PARTNERS aj podľa medziná-
rodných ocenení; stala sa ňou okrem iného na zákla- 
de hodnotenia prestížnych britských ratingových 
agentúr Chambers and Partners (2020) a Who‘s 
Who Legal (2018, 2019).

Kancelária je úspešná aj na Slovensku, kde získa-
la šesťkrát po sebe prestížnu globálnu cenu M&A 
Today Awards (2013–2018) či prvenstvo v rebríčku 
Lawyer International Legal 100 v rovnakej ka-
tegórii (2017, 2018).

Prestížne medzinárodné ratingové agentúry EMIS 
DealWatch a Mergermarket zaraďujú HAVEL 
& PARTNERS už od roku 2009 na popredné priečky 
podľa počtu realizovaných transakcií v celom regióne 
strednej a východnej Európy. Na základe výročných 
cien magazínu Acquistion International sa kance-
lária stala pre rok 2019 právnickou firmou roka v ob-
lasti M&A v strednej Európe.

Okrem významných právnických ocenení 
kancelária získala taktiež niekoľko ďalších 
prestížnych cien:
 	Czech Business Superbrands – ocenenie výni-

močnej značky (2019, 2020)
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 	TOP Zamestnávatelia – 1. miesto medzi právnic-
kými firmami (2015–2020)

 	Kancelárie roka – najlepšie pracovné a klientske 
prostredie (2017)

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

Advokátska kancelária Highgate Law & Tax so 
sídlom v Bratislave poskytuje na slovenskom 
trhu unikátnu kombináciu právno-daňových 
služieb pre domácich aj zahraničných klientov. 
Kancelária bola založená právnikmi, ktorí pôso-
bili v slovenských pobočkách najvýznamnejších 
medzinárodných advokátskych kancelárií, kde 
získali početné skúsenosti z poradenstva na vý-
znamných domácich a medzinárodných transak-
ciách. Pre našich klientov poskytujeme flexibil-
né, zrozumiteľné a na mieru šité poradenstvo.

Našimi klientami sú predovšetkým malé a stredné 
slovenské firmy z rozličných podnikateľských odvetví. 
Právne poradenstvo poskytujeme tiež množstvu an-
glicky hovoriacich klientov a naše poradenské služby 
využívajú tiež slovenské pobočky niektorých popred-
ných medzinárodných spoločností pôsobiacich na 
slovenskom trhu. Medzi našich klientov patria viaceré 
inovatívne spoločnosti ako napríklad Bolt, eyerim, sli.
do, TrustPay, EDO-KIN alebo AeroMobil.

Medzi kľúčové oblasti nášho poradenstva patrí pora-
denstvo v oblasti daňového práva, venture kapitálu 
a startup práva, práva obchodných spoločností, prá-
va fúzií a akvizícií (M&A), IT práva a práva duševného 
vlastníctva.

DAŇOVÉ PRÁVO
V spolupráci s našou daňovo-účtovnou spoločnosťou 
CARPATHIAN Tax & Accounting (www.carpathianag.sk) 

pre našich klientov vypracúvame komplexné analýzy 
právnych, daňových ako aj účtovných aspektov ich 
podnikania, posudzujeme možné právne, daňové 
alebo účtovné dopady ich podnikateľských operácií 
a transakcií a zastupujeme klientov v daňových ko-
naniach a v správnom súdnictve. V rámci nášho da-
ňového poradenstva sa tiež špecializujeme na návrhy 
a zakladanie vnútroštátnych aj cezhraničných daňo-
vých štruktúr na kľúč (vrátane zakladania a správy 
offshore spoločnosti), analýzy nastavenia podnikania 
z hľadiska daňovej optimalizácie, vypracovanie trans-
ferovej dokumentácie.

VENTURE KAPITÁL A STARTUP PRÁVO
Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti s poraden-
stvom v oblasti venture kapitálu a rýchlo rastúcich 
spoločností (startupov). Naše služby v tejto oblasti za-
hŕňajú predovšetkým poradenstvo pri právnom a da-
ňovom nastavení podnikania, úprave vzťahov medzi 
zakladateľmi a investormi (akcionárske dohody) 
a štruktúrovaní dlhových a equity investícií do spo-
ločností. Našim klientom tiež pomáhame s právnym 
a daňovým nastavením odmeňovacích plánov pre 
zamestnancov a zmluvných dodávateľov v podobe 
zamestnaneckých akcií a akciových opčných plánov.

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ A PRÁVO 
FÚZIÍ A AKVIZÍCIÍ
Naši právnici a daňoví poradcovia poskytujú kom-
plexné právno-daňové poradenstvo slovenským aj 
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zahraničným podnikateľom v rámci širokého spektra 
obchodných transakcií, od nastavenia financovania 
a daňovo efektívnej štruktúry transakcie, založenia 
projektových obchodných spoločností, vykonania 
právneho, daňového a účtovného auditu (due dili-
gence), nastavenia akcionárskych vzťahov a prípra-
vy transakčnej dokumentácie potrebnej pre predaj 
a kúpu majetkových účastí v spoločnostiach pôso-
biacich na Slovensku aj v zahraničí. V rámci nášho 
poradenstva v oblasti práva obchodných spoločností 
máme tiež početné skúsenosti so zakladaním spo-
ločných podnikov ( joint-ventures) a s negociáciou 
akcionárskych dohôd.

IT PRÁVO A PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Našim klientom poskytujeme komplexné právne 
a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany 
a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné 
známky, patenty, know-how, domény). V oblasti IT 
práva poskytujeme právne a daňové poradenstvo 
pri príprave zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vý-
vojom, servisovaním a licencovaním softvéru. Naši 
právnici a daňoví poradcovia majú rovnako početné 
skúsenosti s nastavovaním daňových štruktúr urče-
ných k optimalizácii príjmov z vývoja a licencovania 
softvéru (superodpočet a patentbox).

PRÁVO, DANE A ÚČTOVNÍCTVO POD JEDNOU 
STRECHOU
Za našu kľúčovú konkurenčnú výhodu na slovenskom 
trhu poradenských spoločností považujeme bezpre-
cedentné spojenie právneho, daňového a účtovného 
poradenstva v butikovej podobe pod jednou strechou 
spolu s personálne, ekonomicky a priestorovo prepo-
jenou daňovo-účtovnou spoločnosťou CARPATHIAN 
Tax & Accounting (www.carpathianag.sk). Toto na slo-
venskom trhu unikátne prepojenie zásadne znižuje 
náklady klienta na komplexné poradenské služby 
a zároveň mu poskytuje vyšší kvalitatívny štandard. 
Pre klienta je efektívne získať na jednom mieste po-
radenstvo nielen k právnej štruktúre, ale tiež daňové 
a účtovné posúdenie zamýšľanej transakcie. Ak tran-
sakcia na základe našej analýzy môže podliehať vý-
znamnému zdaneniu, klientovi v našom stanovisku 
zároveň navrhujeme právno-daňové riešenia smeru-
júce k zníženiu, prípadne eliminovaniu identifikova-
nej daňovej nevýhody.

Aj tie komplikované operácie a obchodné transakcie 
ako sú zlúčenia, predaje podnikov, vstupy a exity in-
vestorov, zahraničné korporátne štruktúry, zamest-
nanecké akcie, či uplatnenia daňových inštitútov ako 
sú patent box alebo superodpočet, ktoré si vyžadujú 
kombinovaný právny, daňový a účtovný vstup, vie 
klient vyriešiť u nás na jednom mieste.

JUDr. Ing. Peter Varga

Peter pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej ad-
vokátskej kancelárie 大成 Dentons v Bratislave, kde 
sa venoval predovšetkým cezhraničnému financo-
vaniu a medzinárodnému daňovému právu. Peter je 
spoluzakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, 
kde sa venuje predovšetkým daňovo-právnym analý-
zam obchodných operácií a transakcií a nastavova-
niu komplexných daňových a právnych štruktúr pre 
slovenských a zahraničných klientov.

Mgr. Tomáš Demo
Tomáš pracoval 5 rokov v pobočke medzinárod-
nej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Brati-
slave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným 
M&A transakciám, korporátnemu právu, súdnym ko-
naniam a arbitrážam. Tomáš je spoluzakladateľom 
a partnerom Highgate Law & Tax, kde sa primárne 
zameriava na domáce a cezhraničné obchodné tran-
sakcie (M&A), venture kapitál a startup právo, právo 
obchodných spoločností a zmluvné právo.
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JUDr. Lukáš Makara, LL.M.

Lukáš sa ako advokát venuje najmä IP a IT právu, 
ochrane osobných údajov a compliance. Lukáš má 
bohaté praktické skúsenosti z týchto právnych ob-
lastí, nakoľko počas svojej doterajšej praxe pôsobil 
v renomovaných medzinárodných a slovenských 
advokátskych kanceláriách a poskytoval právne po-
radenstvo viacerým významným domácim aj zahra-
ničným spoločnostiam pôsobiacim v inovatívnych 
odvetviach. Lukáš bol rankingom Legal 500 označený 
za kľúčového právnika v oblasti obchodného práva 
a transakcií (M&A).

Mgr. Martin Hergovič
Martin pracoval takmer 2 roky v advokátskej kancelá-
rii slovenskej pobočky KPMG – KPMG Legal, kde sa ve-
noval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám, 
korporátnemu právu a právu nehnuteľností. Martin je 
advokátskym koncipientom Highgate Law & Tax, vo 
svojej práci sa venuje najmä korporátnemu právu, ko-
lektívnemu investovaniu a regulácii virtuálnych aktív.

Highgate Law & Tax, s.r.o.
Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Tel.: +421 907 768 793
e-mail: info@highgate.sk
www.highgate.sk
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Hillbridges, s. r. o. 

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

Partneri z tímu Hillbridges pôsobili niekoľko rokov 
spoločne v poprednej medzinárodnej právnickej spo-
ločnosti Linklaters. Toto zázemie, ako aj naše bohaté 
skúsenosti získané počas práce na globálnych tran-
sakciách pre spoločnosť Linklaters v Londýne a Paríži 
nám umožňujú poskytovať poradenstvo na komplex-
ných projektoch a transakciách na medzinárodnej 
úrovni.

Členovia nášho tímu poskytovali právne služby na 
mnohých transakciách na Slovensku a v širšom stre-
doeurópskom regióne, ako aj v rámci globálnych 
transakčných projektov realizovaných z Veľkej Bri-
tánie. Široké spektrum nadobudnutých skúseností, 
znalosť lokálnych pomerov a schopnosť orientovať 
sa v štandardných právnych postupoch na medziná-
rodnej úrovni nám tak umožňuje poskytovať našim 
klientom trhovo orientované právne poradenstvo 
a nachádzať praktické a právne bezpečné riešenia 
pre ich projekty.

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

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ / FÚZIE 
A AKVIZÍCIE
Naši právnici pracovali na fúziách a akvizíciách na 
Slovensku aj v zahraničí pre klientov z rozličných sek-
torov, vrátane energetiky, farmácie, nehnuteľností, 
automobilového a stavebného priemyslu, teleko-
munikácií, IT, poisťovníctva a tiež reštaurácií a ho-
telov. Niektoré z popredných transakcií, na ktorých 
sme v nedávnej minulosti v tejto oblasti pracovali 
zahŕňajú:

 	poradenstvo spoločnosti Sanofi pri predaji Zenti-
va, a.s

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

 	akvizícia podielu v spoločnosti C2i skupinou 
LG Hausys

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

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

ENERGETIKA, INFRAŠTRUKTÚRA A PROJEKTOVÉ 
FINANCOVANIE
Máme skúsenosti so zastupovaním najvýznamnej-
ších slovenských podnikov v sektore energetiky a sie-
ťových odvetví, vrátane oblastí výroby a distribúcie 
elektriny, distribúcie a skladovania plynu, jadrovej, 
veternej a solárnej energie a ťažobného priemyslu. 
Hillbridges poskytuje poradenstvo niekoľkým po-
predným hráčom v odvetví energetiky, vrátane spo-
ločností Slovenské elektrárne, Eustream, Trans-
petrol, NAFTA, PPA Controll a Medzinárodná 
asociácia prepravcov ropy (IAOT). Zároveň posky-
tujeme poradenstvo inštitúciám ako napr. Agentúra 
pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Počas pôsobenia v spoločnosti Linklaters, členovia 
nášho tímu poskytovali poradenstvo vláde Sloven-
skej republiky, ako aj súkromným investorom pri pri-
vatizácii niekoľkých popredných spoločností sloven-
skom energetickom sektore (SPP, VSE, Transpetrol), 
pri unbundlingu Slovenského plynárenského prie-
myslu a iných slovenských energetických spoločnos-
tí, ako aj pri dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce. 
Na poli infraštruktúry členovia nášho tímu zastupo-
vali klientov vo veciach týkajúcich sa pripravovanej 
privatizácie bratislavského a košického letiska a ohľa-
dom slovenských PPP projektov.

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

NEHNUTEĽNOSTI A VÝSTAVBA
Naše právne poradenstvo v tejto oblasti pokrýva plnú 
škálu aktivít vrátane štruktúrovania transakcií, výstav-
by, kúpy a predaja, projektovania, prenájmu, pre-
vádzkovania, financovania nehnuteľností komerčnej, 
administratívnej a inej povahy, ako aj logistických 
a priemyselných centier na Slovensku. Medzi dlho-
dobými klientmi sú významní hráči na trhu nehnuteľ-
ností ako napríklad Goodman International.

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

V oblasti bankovníctva a financií sme napríklad:
 	poskytovali poradenstvo skupine medzinárodných 

bánk Citibank, N.A. Unicredit Bank Austria AG 
a Raiffeisen Bank International AG v súvislosti 
so syndikovaným financovaním akvizície jedného 
z najväčších európskych producentov a predajcov 
vo svojom sektore – partnera PET Food Group glo-
bálnym investičným fondom Pamplona Capital 
Management a refinancovanie existujúceho ban-
kového dlhu

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

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

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

HMG Legal je jednou z najväčších a najvšestran-
nejších advokátskych kancelárií na Slovensku, 
ktorá pôsobí na trhu už 20 rokov. Tvorí ju tím 
skúsených advokátov, právnikov i koncipientov. 
Spolu so spoločnosťami HMG Recovery a HMG 
Company Services je súčasťou renomovanej 
skupiny pôsobiacej v oblasti práva a financií 
HMG Advisory Group. Zároveň úzko spolupracu-
je jednak s mnohými advokátmi pôsobiacimi po 
celom Slovensku ako aj zahraničnými advokát-
skymi kanceláriami.

O rozvoj HMG Legal sa postarala dôverná znalosť lo-
kálnej právnej a obchodnej situácie, ako aj neustále 
sa zvyšujúca kvalita poskytovaných služieb. HMG Le-
gal ponúka komplexné právne služby vo všetkých ob-
lastiach práva, a to tak na vnútroštátnej, európskej, 
ako aj medzinárodnej úrovni.

OBLASTI PÔSOBENIA
 	právo obchodných spoločností
 	M&A transakcie, due diligence procesy
 	zmluvná agenda
 	hospodárska súťaž
 	konkurzy a reštrukturalizácie
 	developerské projekty a nehnuteľnosti
 	fúzie a akvizície
 	bankovníctvo a financie
 	duševné vlastníctvo
 	telekomunikácie, právo informačných technológií
 	pracovné právo

 	verejné obstarávanie
 	sporová agenda
 	daňové právo
 	energetika a energetické projekty

TÍM
Tím HMG Legal tvoria renomovaní a skúsení advo-
káti, právnici i koncipienti, ktorých dopĺňajú špecia-
lizovaní odborníci a podporný personál. Skupinu 
HMG vedie advokát a partner JUDr. Ján Gajan, ktorý 
sa špecializuje predovšetkým na obchodné právo, 
a to najmä M & A transakcie a developerské projek-
ty, sporovú agendu, verejné obstarávanie, konkurzy 
a reštrukturalizácie. Ako partner a vedúca osobnosť 
sa stará o rozvoj i stratégiu HMG Advisory Group.

PRINCÍPY SPOLUPRÁCE
Profesionálny prístup a budovanie vzťahov. Tak znie 
krédo HMG Advisory Group. Jednotlivé spoločnosti 
skupiny poskytujú klientom komplexný rámec práv-
nych služieb. Ide o analýzu potrieb a požiadaviek 
klienta, analýzu skutkového a právneho stavu, navrh-
nutie praktických riešení a postupu, ako aj realizáciu 
všetkých krokov.

KLIENTI
HMG Advisory Group sa sústreďuje najmä na korpo-
rátnu klientelu, ktorú tvoria veľké domáce a zahranič-
né holdingové firmy, developeri, popredné priemy-
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selné a investičné spoločnosti či ďalšie podnikateľské 
subjekty. Klientom pomáha realizovať obchodné zá-
mery a hájiť ich záujmy.

Záväzkové právo a zmluvné právo
HMG Legal má rozsiahle skúsenosti s kontraktač-
nou agendou, a to tak v oblasti obchodného, ako 
aj občianskeho práva. Práca HMG Legal nespočíva 
len v príprave samotných návrhov kontraktačných 
dokumentov, ale je do veľkej miery obsiahnutá aj 
v prípravnom štádiu procesu tvorby dokumentov. Tu 
navrhuje kancelária pre klienta najvhodnejší scenár 
realizovania transakcie a následne pripravuje uvede-
né kontraktačné nástroje.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Skupina HMG Advisory Group má vytvorenú sieť 
správcovských kancelárií po celom Slovensku 
tak, aby bolo možné klientovi zabezpečiť služby 
v tejto oblasti kdekoľvek. Samozrejmosťou je aj 
poskytovanie právneho poradenstva a zastupo-
vanie klienta v rámci cezhraničných konkurzov 
a reštrukturalizácií.

Právo duševného vlastníctva
HMG Legal ponúka služby v oblasti autorských práv 
a práv súvisiacich s autorským právom, zastupovania 
v registračných a ďalších konaniach pred Úradom 
priemyselného vlastníctva SR, práv k ochranným 
známkam, obchodnému menu právnických osôb, 
obchodnému tajomstvu či patentom a know-how.

M&A transakcie, due diligence procesy HMG Legal 
zabezpečuje vstup zahraničných a slovenských in-
vestorov do obchodných spoločností, prípadne fúzie 
obchodných spoločností. V rámci týchto procesov 
poskytuje komplexné projektové poradenstvo pri 
štruktúrovaní transakcie, so zohľadnením všetkých 
dotknutých aspektov a vzťahov – vrátane tých fi-
nančných, súčasťou čoho je aj due diligence pred 
akvizíciou.

Správa a vymáhanie pohľadávok
HMG Legal zabezpečuje odbornú správu pohľadávok, 
ktoré spravuje pre viaceré slovenské banky, poisťov-
ne, obchodné spoločnosti či iné osoby.

Stavebné právo, právo nehnuteľností
Skupina HMG Legal v týchto oblastiach buď asistuje 
klientovi pri riešení úloh a problémov, alebo priamo 
zastupuje klienta v prebiehajúcich konaniach. Samo-
zrejmosťou je aj komplexný právny servis pri develop- 
mente a správe nehnuteľností.

Privatizácie a tendre
HMG Legal aktívne participuje v rôznych procesoch 
privatizácií a verejných tendrov tak na strane štátu, 
štátnych podnikov a organizácií, ako aj na strane 
investorov.

Súdne a arbitrážne konanie
HMG Legal poskytuje klientom právne poradenstvo 
v súdnych konaniach, a to pred všeobecnými súdmi, 
ako aj v konaní pred Ústavným súdom SR či v arbit-
rážnych konaniach. V oblasti medzinárodných arbit-
ráží a súdnych konaní disponuje bohatými skúsenos-
ťami pri zastupovaní klientov vo všetkých štádiách 
arbitrážneho a súdneho konania.

Právo obchodných spoločností
V rámci tejto oblasti agendy sa spracúvajú korporač-
né a registračné záležitosti obchodných spoločností, 
zahŕňajúce predovšetkým zakladanie, vznik, zmenu, 
zrušenie, likvidáciu a zánik obchodných spoločnos-
tí a družstiev, riešenie vzťahov medzi spoločnosťa-
mi či družstvami a ich orgánmi, spoločníkmi alebo 
akcionármi.

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

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. 
so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina a ďalšími pra-
coviskami v Martine a v Bratislave, poskytuje 
v spolupráci s partnerskou advokátskou kance-
láriou Advokátska kancelária JUDr. Kvetoslava 
Kolínová, s.r.o. kvalitné právne služby klien-
tom v celej Slovenskej republike i zahraničným 
subjektom.

Náš tím je tvorený ľuďmi s praxou a skúsenosťami 
v mnohých veľkých projektoch a prípadoch v rôznych 
oblastiach práva. Rozsahom právnych služieb a skú-
senosťami sme jednou z najväčších advokátskych 
kancelárií v Žilinskom regióne i v Slovenskej republi-
ke. Klientom zabezpečujeme komplexné právne po-
radenstvo a zastupovanie v rôznych oblastiach práva. 
Osobitne sa zameriavame vybrané špecifické oblasti 
práva:

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

GDPR
 	Právo duševného vlastníctva a informačných 

technológií
 	Právo hospodárskej súťaže
 	Právo v oblasti nehnuteľnosti a developing

Samozrejmosťou je taktiež poskytovanie profesionál-
nych právnych služieb v oblasti obchodného práva, 
práva obchodných spoločností a občianskeho práva. 
Úzko spolupracujeme s viacerými vysokokvalifikova-
nými odborníkmi v rôznych oblastiach vďaka čomu 
klientom zabezpečujeme komplexné poradenstvo 
a servis „pod jednou strechou“.

Medicínske a farmaceutické právo
Ako jedna z malého množstva advokátskych kance-
lárií na slovenskom trhu sa vyslovene špecializujeme 
na oblasť medicínskeho práva a farmaceutického 
resp. liekového práva. Anglicky hovoriaci tím špecia-
listov aj so vzdelaním z odboru farmácia a praktický-
mi pracovnými skúsenosťami v lekárenstve poskytuje 
právne služby poskytovateľom zdravotnej a lekáren-
skej starostlivosti, držiteľom distribučných či výrob-
ných povolení na nakladanie s liekmi a zdravotníc-
kymi pomôckami, etablovaným na európskom trhu.

Pre týchto klientov poskytujeme právne poradenstvo, 
vypracúvanie právnych analýz, stanovísk v oblasti 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, nakladania 
a obchodovania s liekmi, niektorými výživovými 
doplnkami a zdravotníckymi pomôckami a to aj so 
zameraním na osobitnú právnu úpravu daňového 
práva a osobitne na problematiku zrážkovej dane. 
Taktiež zabezpečujeme monitoring slovenskej a eu-
rópskej legislatívy v medicínskom a farmaceutickom 
práve, analýzu zmien právnych predpisov a ich prak-
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tické uplatňovanie v rámci Európskej únie a využitie 
v každodennej praxi.

Daňové právo
V oblasti finančného práva so zameraním na daňové 
právo sa špecializujeme na oblasť právneho poraden-
stva v súvislosti s tzv. zrážkovou daňou uplatňovanou 
pri niektorých osobitných plneniach poskytovaných 
v oblasti zdravotníctva a farmácie. Ide o aplikačne 
zložitú problematiku zdaňovania plnení poskytova-
ných držiteľmi povolení na výrobu, distribúciu liekov 
a zdravotníckych pomôcok, farmaceutických spoloč-
ností smerom k poskytovateľom zdravotnej starostli-
vosti, ktoré podliehajú výberu dane zrážkou, v rámci 
ktorej sa venujeme nastaveniu procesov pri poskyto-
vaní a zdaňovaní dotknutých plnení v súlade s aktu-
álnou legislatívou.

Doprava, špedícia a logistika
V oblasti dopravy, špedície a logistiky sa špecializu-
jeme na riešenie sporov a poskytovanie právneho 
poradenstva v oblasti vnútroštátnych a medzinárod-
ných prepráv tovaru pre všetky druhy dopravy. Vďaka 
dlhodobej praxi založenej na spolupráci s odborník-
mi v oblasti dopravy, špedície a logistiky ponúkame 
právne služby viacerým dopravným a špedičným 
spoločnostiam, čo je zárukou poskytovania efek-
tívnych riešení, ktoré sú založené na skúsenostiach 
v danej oblasti. V júni 2016 sa sme stali pridruženým 
členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej 
republiky, kde sa v rámci svojho pôsobenia zúčast-
ňujeme zasadnutí pracovných skupín právnikov pri 
príprave a pripomienkovaní legislatívnych návrhov 
právnych predpisov v oblasti dopravy a zasielateľ-
stva. Spolupracujeme so skupinou SATUM, ktorá patrí 
medzi významné spoločnosti pôsobiace v oblasti 
korporátneho poistenia a risk managementu o.i. aj 
v doprave a špedícii. Intenzívne sa venujeme právne-
mu poradenstvu pri riešení a vymáhaní pohľadávok 
a riešení škodových udalostí v doprave podľa Doho-
voru CMR.

Verejné obstarávanie a Registrácia partnerov 
verejného sektora
V oblasti verejného obstarávania poskytujeme kom-
plexné právne poradenstvo či už subjektom v posta-
vení zadávateľov verejných zákaziek alebo uchádza-

čom o verejné zákazky. Svojich klientov zastupujeme 
i v konaniach pred príslušnými orgánmi. Od účinnosti 
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora naša advokátska kancelária poskytuje na vy-
sokej odbornej a profesionálnej úrovni služby v ob-
lasti zápisu subjektov do registra partnerov verejného 
sektora a ďalších súvisiacich služieb oprávnenej oso-
by. Počtom úspešných registrácii sa advokátska kan-
celária Hronček & Partners, s. r. o. stala lídrom v danej 
oblasti.

Hronček & Kolínová právne služby
Kálov 1
010 01 Žilina
Tel.: +421 908 602 017
e-mail: info@legalfirm.sk
www.legalfirm.sk
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IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. 

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

INSOLVENCIA
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. má bohaté skúsenosti v ob-
lasti konkurzov a reštrukturalizácií obchodných spo-
ločností. V oblasti insolvenčného práva spolupra-
cuje s viacerými významnými bankami. Advokátska 
kancelária v súčasnosti (priamo alebo prostredníc-
tvom dcérskej správcovskej spoločnosti I & R KON-
KURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.) administruje 
insolvenčné konania v celkovom objeme približne 
550 miliónov eur. V minulom roku (priamo alebo 
prostredníctvom dcérskej správcovskej spoločnosti) 
poskytovala komplexné insolvenčné poradenstvo 
v mimoriadne komplikovanom konkurze spoločnosti 
prevádzkujúce kúpele s takmer 180ročnou históriou 
a približne 120 zamestnancami alebo spoločnos-
ti vyrábajúcej pletené poťahy na matrace, ktorý je 
z hľadiska počtu zamestnancov najväčším konkur-
zom vyhláseným v roku 2018 na Slovensku. Medzi 
najväčšie projekty, v ktorých poskytovala advokátska 

kancelária v minulom roku insolvenčné poradenstvo 
ďalej patrí konkurz prvého slovenského outletového 
centra, konkurz spoločnosti podnikajúcej vo výrobe 
a vývoji univerzálnych dokončovacích strojov, kon-
kurz spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou za-
meranej na výkup, odber, spracovanie a distribúciu 
odpadov za účelom ich zhodnotenia, konkurz spo-
ločnosti podnikajúcej vo výrobe kovových konštruk-
cií, konkurz spoločnosti podnikajúcej v energetike 
a ďalšie. Advokátska kancelária zastupovala ďalších 
slovenských a zahraničných veriteľov v konkurzných 
a reštrukturalizačných konaniach ako aj samotných 
konkurzných a reštrukturalizačných správcov nie len 
na Slovensku ale aj v zahraničí.

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti v minulom 
roku vykonávala funkciu dozorného správcu spo-
ločnosti podnikajúcej v oblasti výroby technic-
kých vlákien pre airbagy, pneumatiky, laná, siete 
a tkanie s približne 450 zamestnancami s dcérskou 
spoločnosťou v Lotyšsku s približne 150 zamest-
nancami a pivovarníckej spoločnosti. V súčasnosti 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti advokátska 
kancelária vykonáva funkciu reštrukturalizačného 
správcu spoločnosti podnikajúcej v oblasti občian-
skej, bytovej a priemyselnej výstavby, výstavby ciest, 
montáže oceľových a prefabrikovaných skeletov ako 
aj spoločnosti podnikajúcej v poľnohospodárstve 
a lesníctve.

Správcovská kancelária v súčasnosti administruje pri-
bližne 80 konkurzných a reštrukturalizačných konaní.

I
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HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Advokátska kancelária v roku 2019 zastupovala jed-
ného z účastníkov konania, ktorému bola uložená 
pokuta v konaní pred Protimonopolným úradom vo 
veci súdneho prieskumu rozhodnutia a poskytova-
la právne poradenstvo v súvislosti s prešetrovaním 
podozrenia z kartelového konania. Taktiež pripravo-
vala a aplikovala pre klientov compliance programy. 
Kancelária posudzovala súťažno-právne aspekty pri 
príprave viacerých joint-venture v celkovej hodnote 
cca 350 mil. eur.

IT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Advokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. sa 
orientuje na zastupovanie širokého spektra spo-
ločností z oblasti informačných technológií, medzi 
ktoré patria tak start-upové spoločnosti, výrob-
covia high-tech zariadení a čipov, poskytovateľov 
služieb spojených s využitím bezpilotných dronov, 
prevádzkovatelia systémov platobných terminálov, 
bankových systémov, stravovacích kariet, podpo-
ry mobilným operátorom, ale aj poskytovateľom 
komplexných riešení IT infraštruktúr, jednému 
z najväčších softwarových domov na Slovensku, 
ďalej spoločnosti s najvyšším podielom na trhu 
ERP riešení pre plánovanie a riadenie podnikových 
procesov.

V oblasti duševného vlastníctva poskytuje advokát-
ska kancelária právne služby najmä niekoľkým vy-
davateľstvám printových médií, prevádzkovateľom 
internetových portálov a prevádzkovateľom rozhla-
sového vysielania. Klientov zastupuje v autorskopráv-
nych konaniach, konaniach o ochrane osobnostných 
práv ako aj v konaniach priemyselno-právnych vráta-
ne zastupovania pred Úradom priemyselného vlast-
níctva. V roku 2019 sme poskytovali autorskoprávnu 
a osobnostnoprávnu podporu pri produkcii celove-
černého filmu.

M&A
V rámci transakčnej agendy advokátska kancelária 
v roku 2019 zastrešila niekoľko významných tran-
sakcií, predovšetkým poskytovala právne poraden-
stvo klientovi – developerovi v súvislosti so vstu-
pom strategického zahraničného spoluinvestora 
a známej developerskej spoločnosti do projektu 
výstavby významného polyfunkčného centra v Bra-

tislavskom podhradí – lokalita Vydrica s vytvore-
ním spoločného podniku ( joint venture) v hodnote 
niekoľkých desiatok miliónov eur. Advokátska kan-
celária ďalej poskytovala poradenstvo pri vytvorení 
joint venture štruktúry dvoch významných sloven-
ských podnikateľských skupín za účelom následnej 
akvizície najväčšieho slovenského alternatívneho 
poštového podniku poskytujúcej tlačiarensko – 
distribučné a poštové služby v strednej Európe 
a printové, doručovacie a direct marketingové služ-
by, vrátane akvizície a usporiadania vzťahov v dcér-
skych spoločnostiach na Slovensku a v Čechách 
vrátane komplexnej úpravy akcionárskych vzťahov 
a refinancovaní skupiny v celkovom objeme nie-
koľkých desiatok miliónov eur, pri vstupe strate-
gického partnera do významnej IT spoločnosti, pri 
predaji 100 % akcií ďalšej poprednej IT spoločnosti 
vrátane vysporiadania súvisiacich vzťahov, pri pre-
daji developerského projektu v Bratislave zahŕňa-
júceho kombináciu predaja pozemku a investičnej 
spoločnosti pre významnú developerskú skupinu 
vrátane prípravy štruktúry transakcie v hodnote 
výrazne vyššej než 10 miliónov eur. Naša kancelá-
ria sa podieľala aj na príprave predaja viacerých 
menších podnikov, častí podnikov či spoločností 
z rôznych oblastí domácim alebo zahraničným 
subjektom.

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

V roku 2019 sme zastupovali klientov v sporoch 
v hodnote približne 300 miliónov eur.
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KORPORÁTNE PRÁVO A PRACOVNÉ PRÁVO
Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne 
služby súvisiace s korporátnou agendou obchodných 
spoločností od zakladania spoločností, právne služ-
by pri ich činnosti, vnútorných procesoch a zmenách, 
akcionárskych vzťahoch vrátane práva cenných pa-
pierov, až po ich likvidácie. Poskytuje taktiež služby 
oprávnenej osoby pre register partnerov verejného 
sektora.

Medzi našich stálych klientov patria viaceré popredné 
ale aj začínajúce IT spoločnosti, stredné a veľké de-
veloperské a investičné spoločnosti, spoločnosti pô-
sobiace v oblasti prepravy a strojárenstva, armádnej 
techniky, holding dovozcov a predajcov osobných 
vozidiel rôznych značiek, ako aj spoločnosti z oblasti 
energetiky, odpadového hospodárstva a životného 
prostredia.

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

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

JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. je advokátska kance-
lária, ktorá sa venuje oblasti trestného práva.

Zameranie sa na jeden právny odbor umožňuje dô-
sledne preniknúť do problematiky tak v teoretickej, 
ako aj v praktickej rovine. Som v stálom kontakte 
s vývojom trestného práva, sledujem jeho zmeny na 
úrovni slovenskej ako aj európskej legislatívy.

Za významný atribút pri práci s klientom považujem 
čas, ktorý si navzájom venujeme. Stáva sa nevyhnut-
ným predpokladom pre získanie vzájomnej dôvery, 
nadviazanie spolupráce a úspešné zvládnutie obha- 
joby. Je východiskom rozhodovacieho procesu tak 
na mojej, ako aj klientovej strane, preto mu venujem 
potrebný význam.

Významnou súčasťou práce kancelárie sú moderné 
technológie. Prostredníctvom využívania techniky 
a moderných postupov komunikácie poskytujem 
klientom priestor pre dôverný rozhovor, rýchly prí-
stup k informáciám, komfortné poskytnutie právnej 
služby so zachovaním anonymity a nevyhnutnej 
dôvery.

Organizácia kancelárie je orientovaná na vytváranie 
elektronických spisov, čo umožňuje efektívne spra-
covanie a vyhľadávanie údajov a zároveň aj zabez-
pečovanie dôkazov, ktoré následne vedú k efektívnej 
obhajobe klientov.

JUDr. Jitka Hasíková s.r.o.
Jakubovo nám. 3
811 09 Bratislava
Tel.: +421 903 638 942
e-mail: hasikova@obhajca.com
www.obhajca.com

J
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Kinstellar, s.r.o. 

Kinstellar je nezávislá medzinárodná advokátska 
kancelária so zameraním na stredný, východný 
a juhovýchodný región Európy a strednú Áziu.

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

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

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

Advokátska kancelária Kinstellar sa stala právnickou 
firmou roka 2020 v regióne strednej Európy v rebríč-

ku hodnotenia renomovanej platformy Chambers 
& Partners.

OBLASTI PÔSOBENIA
Advokátska kancelária Kinstellar sa venuje predo-
všetkým nasledujúcim oblastiam:

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

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

 	nehnuteľnosti a výstavba (vrátane výstavby, pro-
jektov, územného plánovania, stavebných povole-
ní, environmentálnej problematiky, EIA a i.)

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

 	infraštruktúra, stavebné projekty
 	hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, verejná 

podpora, štátne stimuly
 	riešenie sporov (súdne a mimosúdne, arbitráže)
 	reštrukturalizácia a insolvencia
 	telekomunikácie, IT, IP
 	zdravotnícky sektor (vrátane zdravotníckeho práva)
 	pracovné právo
 	ochrana osobných údajov
 	riziká a citlivé vyšetrovania (Compliance, Risk and 

Sensitive Investigations)

K
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 	trestné právo v obchodných záležitostiach
 	daňové právo

KLIENTI
Medzi najvýznamnejších klientov Kinstellar Bratislava 
patria:

Achmea, AIP Asset Management, Arcapita Bank, Au-
dia Plastics, Ballymore Properties, Barclays Bank, 
Biosynth, BMW, Continental Automotive Systems Slo-
vakia, CSOB, Citibank, Czech Property Investments, 
Dell, ECE, Eset, Inteva Products, Jaguar Land Rover, 
KBC Group, Magna Group, MasterCard Europe, Mid 
Europa Partners, Mota Engil, NIDEC, NN, Opel, OTP 
Bank, Penta Investments, PointPark Properties, Pri-
ma banka, Prologis, Redside, Royal Bank of Scotland, 
RWE, Slovak Telekom, Slovalco, Slovenská sporiteľňa, 
Sumitomo, Sygic, Tatra banka, The Capital Markets 
Company, The Valesco Group, UniCredit Bank, Veo-
lia, Vinci Concessions, Východoslovenská energetika, 
Wood & Co., Wood Group, WP Carey, YIT, Západoslo-
venská energetika, a ďalšie.

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

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

Kinstellar aktívne podporuje start-up ekosystém na 
Slovensku.

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

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

V tíme Krivak & Co. zdieľame všetci rovnaké hodno-
tové nastavenie. Držíme krok so zmenami v právnom 
svete sledovaním legislatívneho procesu, štúdiom 
literatúry a účasťou na odborných konferenciách. 
Každý v tíme má svoj štýl, preto môžeme pracovať 
s jednotlivými klientmi tak, ako je to pre nich naj-
lepšie. Hlavné piliere odbornosti kancelárie sú spo-
rová agenda, finančné právo a právo obchodných 
spoločností.

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

Krivak & Co, s.r.o.
Gajova 13
810 09 Bratislava
Tel.: +421 2 57 10 04 11
e-mail: office@krivak.sk
www.krivak.sk
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KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI 
s.r.o.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PART-
NERS | ADVOKÁTI je už 12 rokov dynamicky sa 
rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca 
právne služby predovšetkým na území Sloven-
skej a Českej republiky, a to najmä v oblasti 
obchodného práva, správneho práva, pracov-
ného práva, daňového práva, trestného práva 
a energetiky.

Zameranie na cieľ a záujem klienta, rozvaha a záro-
veň angažovanosť pre dosiahnutie klientom očaká-
vaného výsledku sa prejavujú nielen v tvorbe doku-
mentov, ale tiež na rokovaniach vo veciach klienta 
alebo v zastupovaní záujmov klienta pred súdmi 
alebo inými štátnymi orgánmi. Nielen vysoká od-
bornosť a profesionalita, ale aj mlčanlivosť, etika, 
morálka a osobný prístup sú základnými atribútmi 
práce členov tímu advokátskej kancelárie KVAS-
ŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI, ktorá je neustále 
otvorená stálym aj novým klientom, a to tak fyzic-
kým osobám, ako aj právnickým osobám.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby svo-
jim klientom prostredníctvom viacerých interných 
a spolupracujúcich advokátov, advokátskych kon-
cipientov, ďalších právnikov, niekoľkých právnych 
asistentov a ďalšieho administratívneho personálu. 
Vysoká zastupiteľnosť a flexibilita jednotlivých členov 
advokátskej kancelárie zabezpečuje nepretržitú mož-
nosť poskytovania adekvátnej a bezodkladnej práv-
nej pomoci našim klientom, ktoré majú viac ako len 
pozitívnu odozvu.

V roku 2020 a 2019 získala advokátska kancelária KVAS-
ŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI absolútne prvenstvo 
v kategórii Právnická firma roka v oblasti pracovného 
práva, čím sa upevnilo jej postavenie ako slovenskej 
jednotky v poskytovaní právnych služieb v danej práv-
nej oblasti. V roku 2020 a 2019 sa advokátska kancelá-
ria zapojila rovnako do súťažných kategórií – právnych 
oblastí daňového práva a energetiky/energetických 
projektov, kde získala ocenenie ako veľmi odporúčaná 
kancelária a odporúčaná kancelária. V oblasti pracov-
ného práva si vyslúžila umiestnenie tiež v roku 2018 
a 2017 ako veľmi odporúčaná kancelária.

NAPÍSALI O NÁS…
„Osobný prístup a ozrejmenie právneho stavu zrozumiteľ-
nou formou je pridanou hodnotou spolupráce s advokát-
skou kanceláriou. Možnosť sa vždy obrátiť na niektorého 
z členov tímu a očakávať skoré vybavenie je len jednou 
z mnohých pozitív, ktoré prinášajú našej spoločnosti ako 
klientovi efektivitu práce a kladné finančné výsledky.“
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„V rámci realizácie projektu, ktorý sme zverili advokát-
skej kancelárii, sme mali možnosť vnímať dlhoročné 
skúsenosti a praktické odborné znalosti v nejednej 
právnej oblasti. Zodpovednú prácu a profesionálne 
poskytnuté právne služby za primeranú odmenu hod-
notíme ako nadštandard medzi prípadmi, s ktorým 
sme sa mali možnosť stretnúť.“

„Prejav záujmu o problematiku klienta a osobné na-
sadenie pri riešení bežných, ale aj neočakávaných si-
tuácií, vytvára pevný základ pre dlhodobú a korektnú 
obojstranne prospešnú spoluprácu.“

PRÁVNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ 
ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU A REFERENCIE 
KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI

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

Využíva pri tom vzdelanie a praktické skúsenosti svo-
jich právnikov, ktoré sú naďalej zvyšované a prehlbo-
vané, vďaka čomu dosiahla kvalita jej práce a interné 
procesy stupeň medzinárodných štandardov. Členovia 
advokátskej kancelárie sú autormi niekoľkých odbor-
ných článkov uverejňovaných v právnických, ale aj 
hospodársko-ekonomických periodikách. Advokátska 
kancelária Kvasňovský & Partners pôsobí pri poskyto-
vaní právnych služieb najmä v oblastiach:

 	Obchodné a korporátne právo
 	Zmluvná agenda
 	Sporová agenda
 	Správna agenda
 	Pracovné právo
 	Daňové právo
 	Trestné právo
 	Energetika
 	Odpadové hospodárstvo / Právo životného prostredia
 	Právo nehnuteľností a vlastnícke vzťahy
 	Vymáhanie pohľadávok

Pracovné právo – kontinuálne poskytovanie práv-
neho poradenstva, nastavovanie interných procesov 
a systémov v oblasti HR, právne analýzy podnikateľ-
ského prostredia a legislatívnych zmien pre klientov 
ako MAXIN’S, JASPLASTIK, EDYMAX.

Energetika – dlhodobé profesionálne poskytovanie 
právneho poradenstva, zastupovanie pri realizácii 
energetických projektov a vedenie sporovej agendy 
klientov Východoslovenská energetika, Výcho-
doslovenská distribučná alebo Železiarne Pod-
brezová. Poskytovanie poradenstva pri environmen-
tálne prospešných technologických inovatívnych 
projektoch s partnerom FUERGY.

Právo nehnuteľností – zastupovanie spoločnosti 
skupiny EDYMAX pri predaji komplexu nehnuteľ-
ností vrátane reorganizovania nájomných vzťahov, 
vecných práv tretích osôb a prechodu zamestnancov 
pôsobiacich na pracovných pozíciách v dotknutých 
objektoch. Príprava dokumentácie a právne pora-
denstvo pre RE/MAX Diamond z poprednej realitnej 
siete REMAX na Slovensku.

Súdne spory – zastupovanie klientov v rámci mimo-
súdneho riešenia sporov vrátane vymáhania pohľa-
dávok a zastupovanie v súdnych a iných konaniach 
gigantov na európskom trhu ako Hilti ČR a Hilti 
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Slovakia, CRAMO vrátane jej organizačnej zložky 
na území Slovenskej republiky alebo Smartwings 
Slovakia.

Daňové právo – poskytovanie právneho poraden-
stva a zastúpenie klientov od samotného začatia 
daňových kontrol vrátane zastúpenia v prípadných 
súdnych konaniach, čo predstavuje stovky konaní 
v hodnote presahujúcej desiatky miliónov eur.

Vďaka ucelenému charakteru právnych služieb 
je advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PART-
NERS | ADVOKÁTI v prípade osobitnej požiadavky 
klienta aj koordinátorom právno-administratívnej 
služby:

Manažment kvality – predovšetkým pre oblasť 
systému manažérstva kvality (ISO 9001) a systému 
environmentálneho manažérstva (ISO 14001), kde sú 
koordinované, procesne nastavované a vyhodnoco-
vané plnenia jednotlivých úloh a kritérií pre získanie 
alebo udržanie príslušných certifikátov klientmi ad-
vokátskej kancelárie.

PÔSOBNOSŤ ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI

Vzhľadom k príbuznosti trhov Slovenskej republiky 
a Českej republiky si záujmy klientov vyžiadali pôso-
benie advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PART-
NERS | ADVOKÁTI aj v Českej republike. Z toho dôvo-
du rozšírila svoje pôsobenie advokátska kancelária 
v roku 2009 aj do Českej republiky, a to prostredníc-
tvom zriadenia pobočky advokátskej kancelárie so 
sídlom v Prahe.

Úspechy a povesť advokátskej kancelárie viedli 
k rozšíreniu právnych oblastí,v ktorých boli a naďa-
lej sú poskytované klientom advokátskej kancelárie 
právne služby, čo len prispelo a viedlo k rozvoju, 
stabilite a vybudovaniu dôvery. Spokojnosť klientov 
sa neustále odzrkadľuje v rozširovaní spolupráce, 
čo prináša ďalšie požiadavky spočívajúce v aktívnej 
účasti zo strany členov advokátskej kancelárie KVAS-
ŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI na jednotlivých 
úkonoch trestného, daňového alebo sporového ko-
nania. Nemalé nároky klientov v roku 2018 vyústili 
k zriadeniu pracoviska advokátskej kancelárie aj na 
východe Slovenska, v Košiciach.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
| ADVOKÁTI poskytuje v súčasnej dobe právnu po-
moc svojim klientom aj pri riešení ich právnych 
vzťahov v ďalších krajinách Európy s odlišným práv-
nym poriadkom, a to prostredníctvom viacerých 
advokátskych partnerov predovšetkým v Rakúsku, 
Nemecku, Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku, ale aj 
v Chorvátsku, Srbsku alebo v Bulharsku. Zároveň 
spolupracuje s advokátskymi kanceláriami siete AR-
ZINGER & PARTNERS, čím je podporená čo najkom-
plexnejšia právna pomoc pre klientov s medzinárod-
nou pôsobnosťou.

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

Z dôvodu neustále sa zvyšujúcich nárokov domácej 
a zahraničnej klientely boli do procesu práce zave-
dené nadštandardné prístupy ku klientom a po-
stupy, ktoré zohľadňujú potreby klientov v reálnom 
čase, bez predlžovania času poskytovania právnych 
služieb, alebo nadbytočnej administratívy na strane 
klienta.

V SKRATKE O VEDÚCOM PARTNEROVI

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

práv. V roku 2007 absolvoval advokátske skúšky, pri-
čom od 1. januára 2008 pôsobí ako samostatný advo-
kát a zároveň je od februára 2009 zapísaný v zozname 
európskych advokátov Českej advokátskej komory 
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so sídlom advokátskej kancelárie v Prahe, ktorá je 
jednou z pobočiek advokátskej kancelárie KVAS-
ŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI. V právnej praxi sa 
špecializuje na oblasť pracovného práva, procesného 
práva a súdnych sporov, obchodného práva s daňo-
vými aspektmi vrátane trestného práva, na energeti-
ku, ako aj správne právo a správne súdnictvo. Počas 
svojej právnej praxe sa autorsky podieľal na viacerých 
článkoch vydaných v súvislosti s poskytovaním práv-
nej pomoci širokej verejnosti, od roku 2008 pôsobil 
ako člen Generálnej rady Ligy proti rakovine Sloven-
skej republiky, je členov viacerých dozorných rád 
spoločností klientov advokátskej kancelárie, aktívne 
pôsobí pri tvorbe odborných príspevkov jednotlivých 
členov advokátskej kancelárie, podporuje právnické 
weby a prostredníctvom advokátskej kancelárie je 
partnerom špecializovaných odborných publikácií, 
vykonáva prednáškovú činnosť na FEI Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, je senátorom Eu-
rópskeho hospodárskeho senátu. V rámci pro bono 
aktivít je podporovateľom vydania už niekoľkých 
detských kníh vrátane audiokníh, ktoré spestrujú ne-
mocničný pobyt chorým deťom po celom Slovensku.

VYBRANÍ ČLENOVIA ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
Právnik Mgr. Lukáš Kukura študoval na Právnickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V advo-
kátskej kancelárii KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVO-
KÁTI pôsobí od roku 2012. V rámci odbornej praxe 
sa venuje najmä pracovnému a migračnému právu, 
vrátane agentúrneho zamestnávania, zmluvnej ob-
čianskoprávnej a obchodnoprávnej agende, ako aj 
právu nehnuteľností. Je autorom viacerých odbor-
ných článkov z oblasti pracovného práva ako aj pred-
nášateľom v oblasti pracovnoprávnej agendy nielen 
v rámci klientov advokátskej kancelárie, ale napríklad 
aj na prednáškovom fóre HR Development Academy 
za účasti zástupcov renomovaných nadnárodných 
spoločností pôsobiacich v Slovenskej republike.

Advokát JUDr. Tomáš Dopita absolvoval štúdium 
práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. V advokátskej kancelárií KVASŇOV-
SKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI pôsobí od roku 2013. 
Svoje zameranie sústredí najmä na oblasť daňové-
ho práva, trestného práva, fúzií a akvizícií a súdnych 
sporov. Zúčastňuje sa na tvorbe a príprave obhajo-
by v trestnom konaní pri ekonomických a daňových 
trestných činoch, vrátane samotného výkonu obhaj-

oby. Praktické skúsenosti premieta do odborných 
článkov v oblasti daňového práva s dôrazom na slo-
venskú daňovú, ale aj komunitárnu právnu úpravu, 
ktorých obsah má zásadný význam tak pre všetky da-
ňové subjekty, ako aj príslušné orgány verejnej správy 
v oblasti správy daní.

Advokátska koncipientka Mgr. Linda Ráčková 
študovala právo na Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. V advokátskej kancelárii 
KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI pôsobí od 
roku 2013 a zameriava sa najmä na oblasť energe-
tického práva a sporovú agendu, ale tiež na korpo-
rátne poradenstvo a zmluvnú agendu obchodného 
a občianskeho práva. Analyzuje existujúce právne 
vzťahy klientov v ich zmluvných vzťahoch, predikuje 
riziko neúspechu v sporoch. Je autorkou právnych 
názorov, ktorých správnosť nie raz potvrdil najvyšší 
súdny orgán všeobecného súdnictva, ale aj Ústavný 
súd Slovenskej republiky. Publikuje odborné články 
v oblasti energetiky a problematiky obnoviteľných 
zdrojov energie.

Právnička Mgr. Kristína Brenk absolvovala štúdium 
práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. V advokátskej kancelárii KVASŇOV-
SKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI pôsobí od roku 2011 
a zameriava sa najmä na oblasť realitného a pozem-
kového práva, vrátane s tým spojenej ochrany a za-
bezpečovania vlastníctva a sporovú agendu. Vedie 
súdne spory v oblasti obchodného práva s predchá-
dzajúcim poradenstvom a posudzovaním právne-
ho postavenia klientov. Je tvorcom predžalobných 
príprav pre vedenie dokazovania v súdnych sporoch 
predovšetkým v oblasti obchodného práva a zmlúv 
o dielo. Dlhodobo dosahuje nadpriemerné výsled-
ky pri vymáhaní pohľadávok aj na tak zložitom trhu, 
akým je stavebníctvo.

Právnička JUDr. Stanislava Zelenková získala práv-
nické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. V advokátskej kancelárii 
KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI je súčasťou 
tímu od roku 2017. V rámci svojej práce využíva dl-
horočné skúsenosti z oblasti legislatívy, správneho 
práva a environmentálneho práva, ako aj získané ja-
zykové znalosti. Dlhodobo pracuje na rozsiahlejších 
právnych analýzach v oblasti bankovníctva a poisťov-
níctva. Predmetom jej zamerania je preto primárne 
obchodné právo – spory a zmluvná agenda, autorské 
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právo, správne právo a právo životného prostredia 
v oblasti ochrany ovzdušia a odpadového hospodár-
stva na národnej, ale aj komunitárnej úrovni.

Advokátsky koncipient Mgr. Patrik Špirko študoval 
na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafári-
ka v Košiciach. Súčasťou tímu advokátskej kancelá-
rie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI je od roku 
2018. Vo svojej práci sa zameriava prevažne na oblasť 
daňového práva, dražobného práva a výkonu zálož-
ných práv, vlastníckeho práva, zabezpečovacích in-
štitútov a ochrany majetku, vrátane vedenia súdnych 
sporov. V rámci svojej agendy zastrešuje oblasť spot-
rebiteľského práva a zastupovania záujmov klientov 
v spotrebiteľských sporoch, a to ako pred všeobecný-
mi súdmi, tak aj v rámci rozhodcovského spotrebiteľ-
ského konania. Je spoluautorom odborných článkov 
v oblasti daňového práva.

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

pobočky:
Alžbetina 18/2
040 01 Košice
Slovenská republika

Husinecká 903/10
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika

Tel.: +421 2 44 45 05 56
e-mail: office@kvasnovsky-partners.sk
www.kvasnovsky-partners.sk
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Lansky, Ganzger & Partner 
Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Advokátska kancelária Lansky, Ganzger + Part-
ner (LGP), je jednou z najväčších medzinárodne 
orientovaných advokátskych kancelárií v stred-
nej Európe s kanceláriami vo Viedni, Bratislava, 
Nur-Sultane a Skopje. Lansky, Ganzger & Part-
ner Rechtsanwälte spol. s r.o. je slovenská ad-
vokátska kancelária s 13-ročnou praxou v Bra-
tislave vedená tromi partnermi. Dvaja z nich, 
Dr. Gabriel Lansky a Dr. Gerald Ganzger, patria 
medzi popredných rakúskych advokátov. Tretím 
partnerom je JUDr. Martin Jacko, ktorý je súčas-
ťou spoločnosti od roku 2008 a okrem akvizičnej 
činnosti, riadi každodenný biznis a prevádzku 
bratislavskej kancelárie.

Kancelária nadviazala spoluprácu so spoločnosťou 
Andersen Global – medzinárodnou asociáciou práv-
ne nezávislých členských firiem poskytujúcich ce-
losvetové daňové a právne poradenstvo od júla 2018. 
Spoluprácou s rozrastajúcou sa medzinárodnou 
firmou, spolu s 4.000 profesionálmi vo vyše 130 po-
bočkách, máme možnosť zastrešovať záujmy našich 
klientov bez zásadnejších územných obmedzení.

SPÔSOB PRÁCE
Jedným z hlavných prvkov našej práce je know-how, 
dlhoročné bohaté skúsenosti z rôznych oblastí práva, 
silné medzinárodné zázemie a úspešné zavádzanie 
európskych noriem do slovenskej reality, výsledkom 
čoho je v konečnom dôsledku vysoká miera efektív-
nosti a spokojnosti našich klientov.

Advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner 
Rechtsanwälte spol. s r.o. je známa svojou profesio-
nalitou a diskrétnosťou a vysoko špecializovaným 
právnym poradenstvom s pragmatickým prístupom 
s ohľadom na zložitosť každého prípadu. Ku každé-
mu klientovi pristupujeme individuálne, starostlivo 
analyzujeme jeho potreby a ponúkame konkrétne 
riešenia. Zameriavame sa na každý detail, vrátane ob-
chodných vzťahov a finančnej situácie klienta, ktorý 
vyhodnocujeme v kontexte celkovej právnej ochrany 
klienta.

Okrem informácií získaných od klientov sa snažíme 
získať podrobnejšie informácie týkajúce sa dotknutej 
oblasti, aby sme pochopili obchodné aspekty prípa-
du. V súlade s týmto prístupom ponúkame klientom 
službu jedného kontaktného miesta, kde sa berú do 
úvahy všetky aspekty konkrétneho prípadu. Z tohto 
dôvodu spolupracujeme s odborníkmi a špecialista-
mi z rôznych oblastí. Na základe postavenia spoloč-
nosti na trhu sme veľmi často žiadaní o pomoc hlav-
ne pri právnych službách s cezhraničným presahom.

ZAMERANIE KANCELÁRIE
Advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner 
Rechtsanwälte spol. s r.o. sa venuje predovšetkým 
nasledujúcim oblastiam:

 	developerské projekty a nehnuteľnosti / stavebné 
právo

 	priemysel (vrátane automobilového)

L
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 	verejné obstarávanie
 	M&A
 	investičné stimuly
 	pracovné právo
 	compliance
 	právo obchodných spoločností
 	infraštruktúra
 	súťažné právo
 	konkurzné a reštrukturalizačné právo
 	právo v energetike
 	projektové financovanie
 	financovanie z fondov EU a verejných zdrojov
 	bankové a finančné právo
 	kapitálové trhy
 	dopravné právo
 	právo životného prostredia
 	arbitráže a súdne konania
 	telekomunikácie, právo informačných technológií
 	energetika a energetické projekty

NAŠI KLIENTI
Našimi klientmi sú významné slovenské ako aj medzi-
národné spoločnosti, niektorí z nich svetoví lídri vo 
svojich odvetviach; ale aj stredné podniky, individu-
álni podnikatelia a investori. Svoje služby tiež posky-
tujeme nadnárodným klientom, ktorí majú projekty 
na Slovensku a uvedomujú si, že ich vlastné kapacity 
z rôznych dôvodov nepostačujú na niektoré špecifiká 
slovenskej právnej, politickej a spoločenskej komuni-
ty. V malej krajine, ako je Slovensko – kde každý kaž-
dého pozná – je toto kľúčové.

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

SLOVAK COMPLIANCE CIRCLE (SCC)
S ohľadom na našu spoločenskú zodpovednosť 
sme iniciovali vznik niekoľkých platforiem, ktoré by 
mali prispieť k zlepšeniu právneho a spoločenského 
prostredia v našej krajine, či regióne. Spolu s KPMG 
Slovensko spol. s r.o. a Slovensko-nemeckou ob-
chodnou a priemyselnou komorou, sme jedným zo 

zakladajúcich členov najväčšej compliance iniciatívy 
na Slovensku – Slovak Compliance Circle. Vznikla 
v roku 2013 ako reakcia na tendenciu prevažujúcu 
v rámci slovenského podnikateľského prostredia 
ohľadne úrovne etického správania sa. Reaguje na 
obavy v spoločnosti s dôrazom na podporu boja za 
transparentné a etické podnikateľské prostredie. Jej 
misia a ciele sú zamerané na propagovanie a presa-
dzovanie princípov compliance a podnikateľskej eti-
ky na Slovensku prostredníctvom vzájomného zdieľa-
nia štandardov a praktík v oblasti compliance v rámci 
slovenského podnikateľského prostredia. JUDr. Mar-
tin Jacko v nej pôsobil od založenia dve funkčné ob-
dobia ako člen predstavenstva, počnúc týmto rokom 
bol zvolený za predsedu Poradného výboru.

Majúc na zreteli naše špeciálne zameranie na sta-
vebný sektor a nehnuteľnosti sme do nášho portfólia 
služieb zaradili aj technické, procesné a obchodné 
poradenské služby pre stavebné firmy a veľké de-
veloperské spoločnosti, ktoré sú zastrešené v našej 
spoločnosti s názvom LGP Business Consulting, s. r. o. 
Táto spoločnosť poskytuje zároveň aj služby verejné-
ho obstarávania s ohľadom na potreby našich klien-
tov – verejných obstarávateľov.

Aj tento rok sme boli vyhlásený ako Odporúčaná ad-
vokátska kancelária v dvoch kategóriách: Právo ob-
chodných spoločností a Sporová agenda. Ocenenie 
nás veľmi teší a naďalej zaväzuje poskytovať našim 
klientom najvyšší štandard právnych služieb.

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, 
spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 8A
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 59 30 80 61
e-mail: office@lansky.sk
www.lansky.sk
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LEGATE, s.r.o. 

Advokátska kancelária LEGATE, s.r.o. je stredne 
veľká právna kancelária pôsobiaca v Bratislave 
s komplexnou znalosťou miestnych pomerov a je 
prítomná na trhu od roku 2004.

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

Vždy posudzujeme osobitné požiadavky klienta a pro-
jektu na individuálnej báze, najprv je našim zámerom 
pochopiť modus operandi a len potom pripraviť alter-
natívne riešenia v úzkej spolupráci so zástupcami klien-
ta. Keďže žiaden projekt nie je rovnaký, návrhy takýchto 
riešení sú buď pod dohľadom managing partnera alebo 
kreované počas brainstormingu poverených advoká-
tov. Individuálny prístup prináša nenahraditeľnú skúse-
nosť získavania klientov na dlhodobé obdobie.

LEGATE profesionálne poskytuje právne služby šty-
rom spoločnostiam zaradených medzi TOP 20 nefi-
nančných spoločností v Slovenskej republike. Port-
fólio klientov advokátskej kancelárie zahŕňa silných 
energetických hráčov, medzinárodné priemyselné 
koncerny ako aj subjekty verejného sektora.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
Právnici združení pod značkou LEGATE sú pripravení 
flexibilne a profesionálne poskytovať služby najvyššej 
kvality pri zohľadnení rozsiahlych skúseností získa-
ných v cezhraničných transakciách a pri poradenstve 
pri tvorbe paneurópskych holdingových štruktúr. Po-
skytujeme poradenstvo v slovenskom, anglickom, ne-
meckom, ruskom a španielskom jazyku. Advokátska 
kancelária LEGATE, s.r.o. má nasledujúcu štruktúru:

Na čele tímu LEGATE je JUDr. Peter Vrábel, mana-
ging partner, ktorý pôsobí ako advokát už od roku 
2000. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť fúzií 
a akvizícií, energetiky a priemyslu, zastupovanie pred 
súdmi a arbitráž, prepravy, nehnuteľností a verejné 
obstarávanie. Pôsobí tiež ako reštrukturalizačný 
a konkurzný správca, mediátor, v roku 2011 mu 
bol udelený certifikát osoby odborne spôsobilej na 
verejné obstarávanie. Okrem iného vlastní maklér-
sku licenciu na obchodovanie s cennými papiermi. 
JUDr. Peter Vrábel bol vymenovaný Rozhodcovským 
súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 
na listinu rozhodcov.

JUDr. Alena Pláňavská, senior partner, je špecia-
listom pre oblasť energetiky, bankovníctva a financií, 
stavebného práva a ochranu hospodárskej súťaže. 
Mgr. Miroslav Dudlák, MBA, senior partner, je vďa-
ka svojej viac ako 10ročnej skúsenosti odborníkom 
v oblasti energetiky, ochrany hospodárskej súťaže, 
zároveň spoluautorom komentára k Zákonu o ener-
getike (ISBN: 9788081689147).
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Súčasťou tímu LEGATE sú 3 senior lawyers / se-
nior advokáti – JUDr. Michal Mistrík, ktorý sa 
venuje predovšetkým pracovnému právu, právu ob-
chodných spoločností a sporovej agende, JUDr. Vik-
tória Draškaba, MEconSC, ktorá je špecialistka pre 
oblasť prepravy, verejného obstarávania, daňového 
práva a správneho práva a JUDr. Lucia Staroňová, 
ktorá vyniká v oblasti stavebného práva, develo-
perských projektov a nehnuteľností a práva dušev-
ného vlastníctva. Tím advokátov nedávno posilnil 
Mgr.  Norbert Havrila, junior advokát, ktorý sa ve-
nuje predovšetkým právu obchodných spoločností, 
fúziám a akvizíciám.

LEGATE tím dopĺňajú taktiež 2 junior lawyers / ad-
vokátski koncipienti – Mgr. Michaela Bašisto-
vá a Mgr. Michal Lipták, PhD. a administratívna 
podpora – Adriana Ambrovičová, office manager, 
Ing. Ketevan Kobachidze, accountant.

Členstvo v medzinárodných združeniach 
a asociáciách a medzinárodná spolupráca
 	EALA – European Aviation Law Association (Európ-

ska asociácia leteckého práva);
 	Globalaw (law firm network; http://www.globalaw.

net/ – sieť právnických firiem založená na jurisdikč-
nej exkluzivite);

 	IBA – International Bar Association (Medzinárodná 
komora advokátov);

 	Výbor pre civilné letectvo;
 	Výbor pre stavebné právo;

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

LEGATE, s.r.o. je exkluzívnym členom siete Globalaw 
pre Slovenskú republiku. LEGATE poskytuje právne 
poradenstvo v nasledujúcich jazykoch – anglický, 
francúzsky, nemecký, ruský a taliansky jazyk.

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

 	Spory (Dispute Resulution) 
 	Chambers & Partners Global – Band 3;
 	Chambers & Partners Europe - Band 3;
 	LEGAL 500 – Tier 2;

 	Obch. spoločnosti, fúzie a akvizície (Corporate 
a M&A)
 	Chambers & Partners Europe – Band 4;
 	LEGAL 500 – Tier 4;

 	Energetika, projekty (Energy) 
 	Chambers & Partners Europe – Band 3;
 	LEGAL 500 – Tier 2;
 	IFLR 1000 – oblasť „Project development“

LEGATE získala rovnako ocenenie v súťaží „Právnic-
ká firma roka 2019“ v kategórii „veľmi odporúča-
ná“ advokátska kancelária pre oblasť „Energetika 
a energetické projekty“ a „odporúčaná“ pre ob-
lasti: „Právo obchodných spoločností“; „De-
veloperské projekty a nehnuteľnosti“; „Fúzie 
a akvizície“; „Pracovné právo“; „Verejné obsta-
rávanie“; „Sporová agenda“; „Daňové právo“.

LEGATE, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 62 52 75 61
e-mail: info@legate.sk
www.legate.sk
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Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners 
s. r. o.

MPH oslavuje 15 rokov na trhu právnych služieb

Advokátsku kanceláriu MPH sme založili v roku 2005 
s cieľom vytvoriť lokálnu kanceláriu schopnú kon-
kurovať silným zastúpeniam zahraničných kancelárií 
na Slovensku. Na trhu sme videli priestor pre budo-
vanie modelu kancelárie, ktorá aj napriek tomu, že 
nemá za sebou silnú zahraničnú materskú štruktúru, 
vie byť vhodnou alternatívou z pohľadu kvality a roz-
sahu služieb.

Náš plán rozvoja sa sústredil na tri oblasti: 

 	KLIENTI – usilovať sa každý rok o rozširovanie 
klientskeho portfólia

 	ODBORNOSŤ – rozširovať odborné vedomosti 
a budovať silný tím

 	PRÍPRAVA – identifikovať potreby klientov, trhu 
a spoznať aktuálne problémy

MPH sme budovali postupne 15 rokov a sme veľmi 
radi, že sme sa dokázali naplniť naše ciele. Počas 
týchto rokov sme získali dôveru našich klientov, 
medzi ktorých patria lídri vo svojich jednotlivých 
odvetviach. Služby MPH v súčasnosti využívajú 
banky, leasingové spoločnosti, investičné fondy, 
family offices, private equity, poisťovne, telekomu-
nikační operátori, IT spoločnosti, nadnárodné vý-
robné a logistické firmy, developerské a energetické 
spoločnosti.

Oslava 15 výročia založenia MPH je pre nás míľnikom.

Za 15 rokov sme dokázali kontinuálne rásť. Dostali 
sme sa do prvej desiatky advokátskych kancelárií 
s najväčšími tržbami. Máme za sebou desiatky refe-
rencií, stovky uzatvorených prípadov a dlhoročných 
klientov. Vytvorili sme tím 20 právnikov špecializujú-
cich sa na rôzne právne oblasti. Rozvinuli sme naše 
odborné zameranie a podporili ho skúsenosťami zo 
zastupovania našich klientov. Sme niekoľkonásob-
nými víťazmi súťaže Právnická firma roka v kategórii 
Telekomunikácie, právo informačných technoló-
gií a dosiahli sme hodnotenia „veľmi odporúčaná“ 
a „odporúčaná“ kancelária v kategóriách Právo ob-
chodných spoločností, Hospodárska súťaž, Reštruk-
turalizácia a insolvencia, Fúzie a akvizície, Pracovné 
právo, Verejné obstarávanie, Sporová agenda, Daňo-
vé právo a Energetika a energetické projekty. Získané 
ocenenia vnímame aj ako ocenenie za výsledky našej 
práce, ktoré by sme však bez podpory a dôvery na-
šich klientov a práce našich advokátov a koncipien-
tov nedosiahli.

MPH A PRINCÍP 360 STUPŇOVÉHO ZAMERANIA
Našu prácu od počiatku berieme ako veľký závä-
zok voči našim klientom. Tento záväzok chápeme 
v dvoch rovinách. Prvá je pochopenie ich potreby 
a cieľov, druhá rovina je napomáhanie pri realizá-
cii týchto cieľov. Súčasťou nášho záväzku je snaha 
o tzv. 360stupňové zameranie. Klientom chceme po-
skytnúť istotu, že ak sa rozhodnú pre nás, dokážeme 
ich problém zanalyzovať z viacerých uhlov pohľadu 
a viacerých oblastí.

M
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MPH sa špecializuje na právo informačných technoló-
gií, telekomunikácie a médiá, fúzie a akvizície, verej-
né obstarávanie, sporovú agendu, konkurzy a reštruk-
turalizáciu, obchodné právo a právo obchodných 
spoločností, developerské projekty a nehnuteľnosti, 
hospodársku súťaž, regulatoriku, daňové právo, pra-
covné právo a právo v oblasti energetiky a energetic-
kých projektov. Široký rozsah nášho zamerania nám 
umožňuje vytvoriť pre klientov one-stop shop pre 
riešenie právnych otázok.

360stupňové zameranie pre nás znamená aktívne 
využívanie synergií. Sme presvedčení, že v dnešnej 
dobe je častým javom to, že jeden problém nespadá 
iba pod jedno právne odvetvie. Zadania preto rieši-
me cez optiku viacerých právnych úprav. Napr. prá-
vo informačných technológií už dávno nie je iba o IT 
zmluvách. Je aj o ochrane osobných údajov, kyberne-
tickej bezpečnosti, ochrane duševného vlastníctva či 
ochrane spotrebiteľov. Ak sa na nás klient obráti, sna-
žíme sa riešenie hľadať v spojení viacerých právnych 
odvetví. Náš tím tak pracuje s presahmi, ktoré medzi 
jednotlivými právnymi odvetviami existujú. Neveríme 
v izolovanosť práva a sme presvedčení, že správne 
riešenie je vždy kombináciou všetkých prvkov.

Náš tím MPH tvorí dvadsať právnikov, a to päť part-
nerov, šesť advokátov, deväť advokátskych konci-
pientov a dvaja odborní konzultanti, jeden z oblasti 
insolvenčného práva a jeden z oblasti IT. V rámci MPH 
máme vytvorené odborné tímy špecializujúce sa na 
jednotlivé oblasti práva. Tieto sú tvorené vždy jedným 
z partnerov, niekoľkými advokátmi a advokátskymi 
koncipientami, v prípade potreby ich dopĺňame od-
bornými konzultantmi. Pri cezhraničných mandátoch 
vytvárame medzinárodné tímy a zapájame do tímov 
právnikov a špecialistov z act legal. Okrem toho, sú 
naši právnici tiež súčasťou zahraničných právnych 
tímov a spolupracujú na projektoch aliancie act legal.

360stupňové zameranie pre nás znamená aj zvy-
šovanie efektivity. Právne služby poskytujeme tak, 
aby sme spoločne dosiahli najvýhodnejší výsledok 
pre klienta a minimalizovali náklady na jeho stra-
ne. V prostredí dynamicky sa meniaceho právneho 
prostredia je nevyhnutné byť nielen neustále v obra-
ze a sledovať nové trendy, ale tiež dokázať na tieto 
podnety správne reagovať, identifikovať vznikajúce 
príležitosti a hrozby a samozrejme aj odhadnúť ich 
ďalší vývoj. Advokácia sa predstavujú záväzok ne-

ustále napredovať, skvalitňovať naše služby a byť 
inovatívni.

Snažíme sa prispôsobiť najmä dynamickým klien-
tom, ktorý potrebujú komplexné odpovede. V MPH 
poskytujeme služby na tzv. day-to-day báze, čo zna-
mená, že sme s klientami v online spojení a obratom 
riešime ich aktuálne potreby. Spolupracujeme na ich 
projektoch podľa individuálnych potrieb a zadaní, 
poskytujeme komplexné poradenstvo pri transakci-
ách a financovaní. Klientom sme silnou podporou pri 
vyjednávaniach a v prebiehajúcich sporoch. Našich 
klientov zastupujeme vo veľkých insolvenčných kona-
niach, v konaniach pred mnohými orgánmi, regulá-
tormi a samozrejme súdmi. Tiež si uvedomujeme, že 
je našou úlohou navigovať klientov v spleti množstva 
právnych predpisov. Snažíme sa preto prostredníc-
tvom našich názorov a stanovísk viesť našich klientov 
v právnom prostredí takým spôsobom, aby mali po-
dobných administratívnych alebo súdnych konaní čo 
najmenej a mohli sa nerušene venovať svojmu pod-
nikaniu a rozvíjaniu hlavného biznisu. Disponujeme 
aj bohatými skúsenosťami a silným tímom v oblasti 
inkasa. 360 stupňové zameranie tak pre nás znamená 
možnosť sprevádzať klienta všetkými štádiami a fáza-
mi vzniku, riešenia a ukončenia problému.

Z LOKÁLNEJ ÚROVNE NA EURÓPSKU ÚROVEŇ 
– MPH AKO ČLEN ACT LEGAL
V roku 2017 MPH založila spolu s európskymi advo-
kátskymi kanceláriami nadnárodnú alianciu advo-
kátskych kancelárií s názvom act legal. Založenie act 
legal bolo vyústením intenzívnej štvorročnej spolu-
práce s kolegami z Frankfurtu nad Mohanom, Prahy 
a Varšavy. Cítili sme, že v krátkom čase narazí každý 
z nás na lokálne limity a rozhodli sme sa preto dať na-
šim kanceláriám medzinárodný rozmer. Trh právnych 
služieb na Slovensku má svoje špecifiká vychádzajú-
ce najmä z jeho veľkosti a charakteru ekonomiky. Na 
svetové pomery sa jedná o veľmi malý trh, ktorý však 
na druhej strane ponúka zaujímavé možnosti. Ne-
meckí a francúzski kolegovia v rámci act legal majú 
výhodu, že pracujú pre mnohých klientov, ktorí sú eu-
rópskymi lídrami v segmentoch, v ktorých pôsobia. 
História rozvoja priemyslu v týchto krajinách je znač-
ne odlišná od histórie Slovenska, čo sa odzrkadľuje 
i na veľkosti jednotlivých transakcií a mandátov. Sy-
nergia spojenia v rámci act legal nám umožňuje ďalej 
rásť i v tomto smere.
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Mnohí naši klienti podnikajú vo viacerých jurisdikci-
ách a obracali sa na nás s požiadavkami na pomoc 
v zahraničí. Systém rôznych sietí advokátskych kan-
celárií fungujúcich na báze odporúčaní nám nevy-
hovoval. Nechceli sme klientom ponúknuť iba od-
porúčanie, potrebovali sme im poskytnúť istotu, že 
kancelária, ktorá sa ujme ich zadania im poskytne 
požadovanú úroveň a rozsah služieb.

V roku 2017 sme oficiálne zahájili činnosť act legal 
spoločne s advokátskymi kanceláriami z Nemecka, 
Česka, Poľska, Rakúska a Francúzska. Cieľom act le-
gal je poskytovať prémiové právne služby s cezhra-
ničným presahom tak, aby bolo v každej jurisdikcii 
silné lokálne zastúpenie. Tak ako pri vzniku MPH, tak 
aj pri založení act legal sme mysleli najmä na vytvo-
renie zoskupenia, ktoré bude pre klientov vhodnou 
alternatívou k medzinárodným sieťam advokátskych 
kancelárií.

Podarilo sa nám vybudovať silné a kvalifikované 
cezhraničné tímy, ktorých súčasťou je vždy jeden 
z partnerov. V ďalších rokoch k nám pribudli kance-
lárie z Maďarska, Holandska, Španielska, Rumunska 
a v priebehu roku 2020 to bude kancelária z talian-

skeho Milána. Prijímací proces do act legal podlieha 
prísnym pravidlám. Zaujíma nás odbornosť, klientske 
portfólio, finančné ukazovatele ale aj prognózy vývo-
ja do budúcna. Kandidátske kancelárie navštevuje-
me osobne, aby sme spoznali ľudí, ktorí budú radiť 
našim klientom. Z pohľadu odbornosti a pomeru 
ceny a kvality sa snažíme nájsť členov, ktorí budú 
zodpovedať očakávaniam našich klientov.

MPH má v tejto súvislosti ambíciu zostať etablovanou 
kanceláriou na Slovensku, ktorá je súčasťou skupiny 
poskytovateľov prémiových právnych služieb v oblas-
ti tzv. veľkej advokácie. Ďalším naším cieľom je rozší-
riť pôsobenie act legal v nasledujúcich piatich rokoch 
do pätnástich krajín Európy. Najbližšie to bude do 
Portugalska. Rokujeme aj s viacerými advokátskymi 
kanceláriami z balkánskych krajín.

V act legal v súčasnosti pôsobí viac ako 450 prvo-
triednych právnikov, daňových poradcov a expertov 
na podnikanie, ktorí majú svoje domovské kancelá-
rie v Bratislave, Amsterdame, Budapešti, Bukurešti, 
Frankfurte nad Mohanom, Madride, Milane, Prahe, 
Varšave a Viedni. Naším jasným poslaním je spoločne 
s act legal ponúknuť trhu to najlepšie zo sveta práv-
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neho poradenstva, a to prostredníctvom kombinácie 
regionálnych advokátskych kancelárii vedených top 
partnermi a medzinárodnej profesionality. Veríme, 
že naši klienti túto výhodu ocenia a bude pre nich 
veľkým prínosom, keď prostredníctvom jednej kan-
celárie budú zastúpení vo všetkých jurisdikciách, 
kde pôsobia. Je pre nás bežnou praxou, že vedieme 
medzinárodné projekty s presahom do niekoľkých 
jurisdikcií v tímoch s desiatkami právnikov, kde vyt-
várame informačnú platformu pre zdieľanie znalos-
tí a cenných skúseností. Úspech projektu act legal 
je potvrdením, že aj kancelárie mimo siete veľkých 
anglo-amerických reťazcov dokážu poskytnúť široký 
rozsah služieb za prijateľné odmeny.

MPH TÍM MÁ ODHODLANIE RÁSŤ ĎALEJ
MPH sme na začiatku založili ako traja partneri. Po-
stupne sme rozširovali naše rady o ďalších členov 
tímu. V roku 2014 sa stala partnerkou Jana Alušíková, 
ktorá bola, ako radi hovorievame, našou prvou za-
mestnankyňou ešte ako študentka práva. V roku 2019 
sa do partnerskej štruktúry MPH pripojila vynikajúca 
a rešpektovaná právnička, Zuzana Jahodníková.

Radi sa hrdíme tým, že našou DNA je okrem pra-
covitosti, húževnatosti, odbornosti a dôvernosti 
fakt, že si nesmierne vážime mladých ľudí, ktorí 
sa rozhodnú pracovať v advokácii. Na trhu je dnes 
množstvo pracovných príležitostí a stretávame sa 
s rozšíreným javom, že absolventi právnických fa-
kúlt hľadajú uplatnenie mimo oblasti práva, okrem 
iného i mimo advokácie. Na Slovensku pôsobí šesť 
právnických fakúlt. Je teda na zváženie, či nedo-
chádza k inflácii právnického vzdelania. V MPH 
využívame osvedčený model, keď si vyberáme kon-
cipientov spomedzi študentov práva, ktorí u nás 
pracujú počas štúdia. Mladá generácia právnikov 
pôsobiaca v MPH je vzdelaná, vynikajúco jazykovo 
vybavená a pracovitá. Snažíme sa vytvoriť mladým 
právnikom podmienky, aby zotrvali v advokácii, zís-
kali medzinárodné skúsenosti a neodchádzali ako 
in-house právnici do korporácií. Podporujeme ďal-
šie štúdium a akademický či odborný rast našich 
právnikov.

Náš tím je rôznorodý. Snažíme sa podporovať silné 
stránky členov nášho tímu, poskytovať priestor pre 
rôzne typy osobností a ťažiť z toho, že máme rovno-
cenné zastúpenie mužov a žien. Veríme, že náš tím 

musí odzrkadľovať našich klientov, ich dynamiku 
a ambície.

Budeme veľmi radi, ak nielen mladí ľudia nájdu u nás 
prácu, ktorá ich bude napĺňať a zároveň budú odbor-
ne napredovať pôsobením v našich právnych tímoch 
tak, že sa z nich stanú uznávaní odborníci v jednotli-
vých oblastiach práva.

Náš tím však nechce rásť iba vnútorne. Chceme po-
môcť rásť našim klientom. V dnešnej dobe sme sved-
kami prebiehajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie, 
Industry 4. 0. My v MPH s radosťou sledujeme, ako 
sa slovenské firmy stávajú svojimi inováciami a pro-
duktmi známymi a skloňovanými menami po celom 
svete. Je to jeden z dôvodov, pre ktorý chceme na slo-
venskom trhu neustále rásť, skvalitňovať a inovovať 
naše služby, stáť pri našich klientoch a prostredníc-
tvom platformy act legal rozširovať svoje pôsobenie 
aj do ďalších krajín.

Našou ambíciou do ďalších rokov je budovanie náš-
ho dobrého mena a udržiavanie, príp. aj zvyšovanie 
kvality poskytovaných služieb. Zároveň chceme spo-
lupôsobiť pri inovácii poskytovania právnych služieb. 
Ceníme si, že klienti nám veria. Táto dôvera zaväzuje 
ale aj dáva chuť pokračovať ďalej. Tešíme sa na ďal-
ších 15 rokov v sektore právnych služieb.

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 32 11 30 31
e-mail: office@actlegal-mph.com
www.mph-advocates.com
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MAPLE & FISH s.r.o. 

Advokátska kancelária MAPLE & FISH pôsobí na 
slovenskom trhu právnych služieb stabilne už 
trinásty rok. Svojim klientom ponúka prepoje-
nie dlhoročných bohatých skúseností z rôznych 
oblastí práva s inovatívnym a dynamickým prí-
stupom k riešeniu právnych otázok a vynikajú-
cou znalosťou miestneho trhu. Za poskytova-
nými službami stojí rokmi preverený jednotný 
tím MAPLE & FISH vedený partnermi JUDr. Vi-
liamom Karasom, PhD. a JUDr. Michalom Stasí-
kom. Členovia tímu MAPLE & FISH majú bohaté 
právne skúsenosti, ktoré získali počas spoluprá-
ce pri riešení náročných úloh ako aj počas svojho 
predchádzajúceho pôsobenia v domácich a za-
hraničných advokátskych kanceláriách.

MAPLE & FISH poskytuje svojim klientom širokú šká-
lu právnych služieb so zameraním sa najmä na ob-
chodné a občianske právo, súťažné právo a štátnu 
pomoc, právo nehnuteľností a poradenstvo v oblasti 
verejného obstarávania a energetiky. Neštandardné 
situácie a neobvyklé právne problémy klientov vyža-
dujúce vysoko špecializované právne poradenstvo 
sú pre tím MAPLE & FISH vždy výzvou. Podstatná 
časť agendy advokátskej kancelárie MAPLE & FISH 
spočíva v zastupovaní klientov v súdnych konaniach, 
poskytovaní právnych služieb v oblasti realitných/
developerských projektov a tiež v oblasti verejné-
ho obstarávania a hospodárskej súťaže. Ku každé-
mu klientovi pristupujeme individuálne, starostlivo 
analyzujeme jeho potreby a ponúkame konkrétne 
a efektívne riešenia.

PRO BONO
V rámci spoločenskej zodpovednosti MAPLE & FISH 
myslí tiež na právnu pomoc rôznym organizáciám. 
Bezplatné resp. zvýhodnené právne služby poskytu-
jeme napríklad neziskovej organizácii PLAMIENOK 
(zabezpečujúcej domácu paliatívnu starostlivosť 
nevyliečiteľne chorým deťom), občianskemu zdru-
ženiu a nadácii PRO VIDA (podpora pri začleňovaní 
marginalizovaných skupín do spoločnosti), ne-
ziskovej organizácii CENTRUM MEMORY (podpora 
pacientov s Alzeihmerovou chorobou) a tiež nezis-
kovej organizácii DofE (Medzinárodná cena vojvo-
du z Edinburghu zameraná na podporu mladých 
talentov).

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA S UVEDENÍM 
NIEKTORÝCH REFERENČNÝCH PROJEKTOV

Sporová agenda

Jednou z nosných oblastí, na ktoré sa MAPLE & FISH 
špecializuje, je zastupovanie klientov v súdnych 
a rozhodcovských konaniach. Medzi popredných 
klientov advokátskej kancelárie v tejto oblasti patrí 
(i) Európska komisia, (ii) spoločnosť RAVAK, ktorá je 
najväčším českým výrobcom kúpeľňového vybavenia 
a (iii) spoločnosť MH Invest, ktorej bol v roku 2015 
udelený štatút významnej investície na stavbu Stra-
tegického parku Nitra. Právne služby poskytujeme 
klientom tiež v súvislosti s vymáhaním reštitučných 
nárokov a/alebo uplatňovaním iných práv k hnuteľ-
nému a nehnuteľnému majetku.
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Právo obchodných spoločností / fúzie a akvizície
Právnici advokátskej kancelárie pracovali na fúziách 
a akvizíciách pre klientov z rozličných sektorov, vrá-
tane energetiky, zdravotníctva, nehnuteľností a sta-
vebného priemyslu. Medzi popredné transakcie, na 
ktorých sme v poslednom období v tejto oblasti 
pracovali, patrí (i) zastupovanie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri ak-
vizícii projektu Národného futbalového štadióna, 
(ii) zastupovanie zahraničného investičného fondu 
pri akvizícii skupiny podnikov pôsobiacich v oblasti 
zdravotníctva s objemom transakcie vo výške viac 
ako 100 mil. eur a (iii) poskytovanie právnych služieb 
klientovi pôsobiacemu v oblasti jadrovej energetiky 
v súvislosti s uzatvorenou akcionárskou dohodou 
v rámci projektu s hodnotou viac ako 150 mil. eur.

Developerské projekty a nehnuteľnosti
Poradenstvo v tejto oblasti pokrýva širokú škálu ak-
tivít vrátane štruktúrovania jednotlivých transakcií, 
výstavby veľkých stavebných celkov, kúpy a predaja 
pozemkov určených na výstavbu developerských 
projektov, projektovania, prenájmu, prevádzkovania 
a financovania nehnuteľností. Medzi referenčné pro-
jekty možno zahrnúť nasledovné projekty: (i) posky-
tovanie právneho poradenstva pre spoločnosť MH 
Invest v súvislosti s budovaním Strategického parku 
Nitra, (ii) poskytovanie poradenstva pri predaji po-
zemkov nadnárodnej spoločnosti v hodnote viac ako 
10 mil. eur, (iii) poskytovanie právnych služieb pri vý-
stavbe nemocnice v Bratislavskom kraji s objemom 
transakcie vo výške presahujúcej 50 mil. eur a (iv) 
poskytovanie právneho poradenstva Ministerstvu 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republi-
ky v rámci procesu budúceho nadobudnutia staveb-
ných objektov Národného futbalového štadióna.

Právo verejného obstarávania
Členovia advokátskej kancelárie MAPLE & FISH po-
skytujú právnu podporu pri rôznych špecifických 
otázkach súvisiacich s procesmi verejného obstará-
vania nielen uchádzačom, ale aj verejným obstaráva-
teľom pri zadávaní komplexných verejných zákaziek 
či už v oblasti dopravy, výstavby ale aj služieb, ktoré 
len v roku 2019 predstavovali zákazky v objeme viac 
ako 250 mil. eur.

MAPLE & FISH s.r.o.
Dunajská 15/A
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 57 10 27 77
e-mail: info@maplefish.sk
www.maplefish.sk
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MENKE LEGAL s.r.o. 

Advokátska kancelária MENKE LEGAL je uzná-
vanou a oceňovanou advokátskou kanceláriou 
pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 2015. 
Tím MENKE LEGAL tvoria odborníci s bohatými 
znalosťami a skúsenosťami nadobudnutými aj 
počas pôsobenia vo významných medzinárod-
ných advokátskych kanceláriách a európskych 
inštitúciách.

PRÁVNE SLUŽBY
Advokátska kancelária MENKE LEGAL poskytuje 
svojim klientom komplexné právne poradenstvo, 
a to vo väčšine právnych odvetví. Napriek pomer-
ne krátkemu časovému pôsobeniu na slovenskom 
trhu advokátska kancelária MENKE LEGAL poskytuje 
poradenstvo vo viacerých vysoko špecializovaných 
oblastiach.

Verejné obstarávanie, PPP a EPC
Oblasť verejného obstarávania patrí k najvýznamnej-
ším špecializáciám advokátskej kancelárie. Právne 
služby sú pritom poskytované priamo pod odbor-
ným vedením partnerky a advokátky MENKE LEGAL, 
JUDr. Lucie Janskej, LLM, ktorá je uznávanou od-
borníčkou v danej oblasti. V rámci špecializácie na 
verejné obstarávanie poskytujeme našim klientom 
komplexné právne poradenstvo počas celej verejnej 
zákazky. V súvislosti s poskytovaním služieb v oblasti 
verejného obstarávania aktívne poskytujeme právne 
služby uchádzačom o verejné obstarávanie, ako aj sa-

motným obstarávateľom a verejným obstarávateľom. 
Dôkazom o úspešnom poskytovaní profesionálneho 
a kvalitného právneho poradenstva súvisiaceho s ve-
rejným obstarávaním sú ocenenia Právnická firma 
roka v kategórii verejné obstarávanie, a to Právnická 
firma roka 2020 (veľmi odporúčaná kancelária), Práv-
nická firma roka 2019 (odporúčaná kancelária), Práv-
nická firma roka 2018 (veľmi odporúčaná kancelária).

Advokátska kancelária MENKE LEGAL poskytuje tak-
tiež poradenské služby vo verejnom obstarávaní 
významným ústredným orgánom štátnej správy SR 
k aktuálne pripravovaným verejným obstarávaniam 
pre zadávanie tovarov, služieb, stavebných prác 
a rekonštrukciu významných národných kultúrnych 
pamiatok.

V oblasti verejných investícií advokátska kancelária 
MENKE LEGAL s. r. o. poskytuje právne poradenstvo 
verejnému sektoru pri analyzovaní, obstaraní a uza-
tváraní koncesných zmlúv pri významných PPP pro-
jektoch. Medzi najvýznamnejšie referencie pri EPC 
projektoch patrí poskytovanie komplexného právne-
ho poradenstva pri príprave zmluvnej dokumentácie, 
v procese negociácií a v priebehu trvania projektov 
počas realizácie jednotlivých opatrení pre zabezpe-
čenie energetickej efektívnosti, a to ako pre význam-
né subjekty verejného sektora, tak i pre popredné, 
expandujúce ESCO spoločnosti na slovenskom trhu.

Vzhľadom na odbornosť a vynikajúce znalosti tejto 
oblasti sa obracajú na advokátsku kanceláriu MEN-

Pantone 221 C
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KE LEGAL neustále noví klienti vyhľadávajúci právne 
služby v oblasti verejného obstarávania.

Právo duševného vlastníctva a právo 
informačných a komunikačných technológií
IP a IT právo predstavuje ďalšie z hlavných zamera-
ní advokátskej kancelárie MENKE LEGAL. Odborníci 
pod vedením JUDr. Lucie Janskej, LLM patria medzi 
popredných špecialistov v oblastiach implementácie 
informačných systémov, outsourcingu a verejného 
obstarávania informačných systémov, ako aj úpravy 
autorskoprávnych aspektov týkajúcich sa informač-
ných systémov. Ďalej poskytujeme komplexné právne 
poradenstvo v oblasti ochranných známok, patentov, 
licencií a autorského práva. Aj vzhľadom na uvedené 
sú našimi klientmi najvýznamnejšie technologické 
spoločnosti pôsobiace na slovenskom i medziná-
rodnom trhu v rámci informačných technológií, ako 
aj ďalšie významné spoločnosti, venujúce sa okrem 
iného inováciám v oblasti svojho pôsobenia.

O profesionalite nášho tímu svedčí množstvo úspeš-
ne zrealizovaných projektov pre najvýznamnejších 
slovenských dodávateľov a integrátorov informač-
ných technológií, účasť na odborných konferen-
ciách a viaceré odborné publikácie. Vysokú mieru 
odbornosti a kvality MENKE LEGAL v oblasti práva 
duševného vlastníctva a práva informačných a ko-
munikačných technológií taktiež potvrdzujú viaceré 
ocenenia Právnická firma roka, a to v kategórii du-
ševné vlastníctvo ocenenie Právnická firma roka 2020 
(veľmi odporúčaná kancelária), Právnická firma roka 
2019 (veľmi odporúčaná kancelária), Právnická firma 
roka 2018 (odporúčaná kancelária), a v kategórii tele-
komunikácie, právo IT ocenenie Právnická firma roka 
2020 (veľmi odporúčaná kancelária), Právnická firma 
roka 2019 (veľmi odporúčaná kancelária), Právnická 
firma roka 2018 (veľmi odporúčaná kancelária).

Ochrana osobných údajov
V oblasti ochrany osobných údajov sa MENKE LEGAL 
zameriava najmä na riadnu implementáciu GDPR. 
Špecialisti advokátskej kancelárie MENKE LEGAL 
poskytujú, v nadväznosti na detailné vyhodnotenie 
osobitostí fungovania každého klienta, vypracovanie 
kompletnej compliance analýzy a dokumentácie ne-
vyhnutnej na dodržiavanie GDPR. Okrem samotnej im-
plementácie sa MENKE LEGAL zameriava na následnú 

kontrolu procesov, vyhodnocovanie implementácie 
opatrení našimi klientmi v ich day-to-day biznise, ako 
aj riešenie bezpečnostných incidentov. Aj v oblasti 
ochrany osobných údajov tak poskytujeme našim 
klientom komplexné právne poradenstvo a zároveň 
týmto pomáhame zaškoliť vlastných zamestnancov, 
aby boli naši klienti aj sami pripravení flexibilne reago-
vať na nové situácie z oblasti ochrany osobných úda-
jov. O aktívnej odbornej činnosti v tejto právnej oblasti 
svedčia viaceré publikácie na tému GDPR v odborných 
periodikách ako i prednášanie na konferenciách.

Farmaceutické právo a zdravotné právo
V rámci farmaceutického práva naša advokátska 
kancelária poskytuje právne poradenstvo súvisiace 
s reklamou liekov, farmakovigilanciou, klinickými 
štúdiami (klinickým skúšaním a neintervenčnými štú-
diami), so schvaľovaním liekov a s post-registračnými 
povinnosťami. V rámci zdravotného práva poskytuje-
me právne poradenstvo zamerané najmä na regulato-
riku v oblasti zdravotníctva, od regulácie cien a úhrad 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, cez zodpoved-
nostné vzťahy až po úpravu informovaného súhlasu. 
Medzi našich klientov patrí okrem iného aj renomova-
ná sieť dentálnych kliník alebo významná zahraničná 
spoločnosť pôsobiaca v oblasti dentálneho priemys-
lu. O odbornosti MENKE LEGAL v oblasti farmaceutic-
kého práva a zdravotného práva svedčia viaceré pub-
likácie uverejnené v odborných periodikách.

Obchodné právo a transakčné poradenstvo
Právne služby v oblasti obchodných transakcií patria 
medzi naše ďalšie nosné špecializácie. Poskytujeme 
právne poradenstvo významným domácim spoloč-
nostiam, ako i zahraničným investorom pôsobiacim 
v rôznych oblastiach podnikania. Naše zameranie 
v tejto oblasti zahŕňa celú škálu obchodných tran-
sakcií vrátane due diligence, zlučovania obchodných 
spoločností, nadobúdania majetkových podielov, 
ako aj negociácií a externého financovania. Rovna-
ko pomáhame zahraničným subjektom plánujúcim 
vstup na slovenský trh, s nastavením ich obchodné-
ho modelu na mieru podľa konkrétnych požiadaviek.

Medzinárodné právo a právo EÚ
Advokátska kancelária MENKE LEGAL má bohaté 
skúsenosti s riešením právnych prípadov s európ-
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skym a medzinárodným presahom. V tejto oblasti sa 
špecializujeme na medzinárodnú ochranu investícií, 
uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí, ako aj posky-
tovanie právneho poradenstva k záležitostiam pod-
liehajúcim regulácii na úrovni EÚ v oblasti hospodár-
skej súťaže, štátnej pomoci, verejného obstarávania 
a ochrany osobných údajov.

Zároveň spolupracujeme s významnými domácimi 
i zahraničnými subjektami, pôsobiacimi v oblasti že-
lezničnej dopravy, ako sú prepravcovia, výrobcovia 
alebo opravárenské dielne. Týmto klientom, v spo-
lupráci s renomovanými zahraničnými advokátskymi 
kanceláriami, poskytujeme komplexné právne pora-
denstvo, v súvislosti so železničnými nehodami s me-
dzinárodným presahom. Vzhľadom na naše odborné 
skúsenosti, vynikajúcu znalosť špecifickej právnej 
regulácie, významné kontakty v zahraničí a úspešne 
zvládnuté projekty, sa na nás neustále obracajú exis-
tujúci, ako aj noví klienti, pri potrebe zabezpečenia 
právneho poradenstva, a to jednak pri vyšetrovaní 
príčin železničných nehôd, ako aj v prípadných súd-
nych sporoch.

Pracovné právo
Advokátska kancelária MENKE LEGAL má bohaté 
skúsenosti s právnym poradenstvom poskytova-
ným zamestnancom a zamestnávateľom, ako aj HR 
poradcom a významným personálnym agentúram. 
Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri prí-
prave pracovnoprávnej dokumentácie, pracovných 
poriadkov a iných interných záväzných aktov, realizu-
jeme audity pracovnoprávnych vzťahov a zastupuje-
me zamestnávateľov i zamestnancov pred inšpekto-
rátmi práce či v súdnych konaniach. Ťažiskom našej 
práce je aj nastavenie procesov a compliance doku-
mentácie pre agentúry dočasného zamestnávania 
a sprostredkovateľov zamestnávania. Naši odborníci 
majú pritom rozsiahle skúsenosti aj s prípadmi kolí-
zie pracovného a obchodného práva a s pracovno-
právnymi vzťahmi s cudzím prvkom.

Klientmi MENKE LEGAL sú viaceré popredné sloven-
ské, ale aj zahraničné spoločnosti, ktorým poskytuje-
me právne služby v anglickom jazyku, ako aj vo fran-
cúzskom jazyku alebo ruskom jazyku.

O kvalite poskytovaných služieb slovenským a nad-
národným klientom vypovedá i fakt, že členkou náš-

ho tímu je aj advokátka JUDr. Michaela Černáková, 
BSc., ktorá sa okrem advokácie venuje aj preklada-
teľskej a tlmočníckej činnosti. JUDr. Michaela Čer-
náková, BSc. je úradnou prekladateľkou anglického 
a slovenského jazyka zapísanou v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky a má rozsiahle 
skúsenosti s prekladaním a tlmočením v anglickom 
jazyku vo viacerých významných medzinárodných 
organizáciách, vrátane OSN.

Cieľom MENKE LEGAL je poskytovanie komplexného 
právneho poradenstva na vysokej úrovni odbornosti, 
s ohľadom na špecifiká a jedinečnosť obchodných 
modelov a požiadaviek našich klientov. Takýmto 
prístupom sme schopní vytvoriť optimálne právne 
riešenia a poskytovať kvalitné právne poradenstvo 
prispôsobené potrebám klientov.

Veríme, že špecializácie našej advokátskej kancelá-
rie spolu so skúsenosťami, odbornosťou a vysokou 
úrovňou profesionality našich právnikov, doplnené 
individuálnym a flexibilným prístupom ku klientom, 
sú tou pravou kombináciou pre úspešnú spoluprácu 
s našimi obchodnými partnermi, a to tak súčasnými, 
ako aj budúcimi.

JUDr. Lucia Janská, LL.M.
partnerka

MENKE LEGAL s.r.o.
Gorkého 3
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 21 29 14 10
e-mail: office@menke-legal.com
www.menke-legal.com



| 2020 | Významné advokátske kancelárie140



Významné advokátske kancelárie | 2020 | 141

M

Mičinský & Partners s.r.o. 

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

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

V rámci exkluzívneho pôsobenia pre klienta 
CBRE s.r.o. kde JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb. pôsobí 
ako člen manažmentu sme vykonávali poradenstvo 
pri viacerých významných realitných transakciách 
v Slovenskej republike v roku 2019. Spoločnosť CBRE 
je leadrom v poskytovaní sprostredkovateľských slu-
žieb predaja/prenájmu/financovania/spravovania 
komerčných nehnuteľností v Slovenskej republike.

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

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

Advokátska kancelária MST PARTNERS, s.r.o. 
bola založená skúsenými advokátmi Mgr. Marti-
nou Mundierovou, Mgr. Rastislavom Skovajsom 
a JUDr. Martinom Timcsákom, ktorí v období ro-
kov 2001 až 2010 pôsobili v advokátskej kancelá-
rii VALKO & PARTNERS. Naša profesionalita bola 
dlhodobo formovaná a verifikovaná v zastupo-
vaní klientov patriacich medzi najvýznamnejšie 
podnikateľské subjekty pôsobiace v Slovenskej 
republike v závažných kauzách, ako aj vo vý-
znamných obchodných transakciách. Pri vzniku 
MST PARTNERS, s.r.o. sme dbali o zachovanie na-
stavených kvalitatívnych štandardov poskyto-
vaných právnych služieb a to aj tým, že sme pre-
vzali podstatnú časť tímu VALKO & PARTNERS.

Profesionalita našich služieb bola v roku 2019 (tak 
ako aj v rokoch 2018 a 2016) potvrdená získaním 
viacerých ocenení v jednotlivých kategóriách ratingu 
Právnická firma roka, vyhlasovaného týždenníkom 
TREND v spolupráci s EPRAVO.SK. Pre rok 2019 zís-
kala naša advokátska kancelária ocenenia veľmi od-
porúčanej kancelárie v kategórii Telekomunikácie 
a právo IT, a ocenenia odporúčanej kancelárie v ka-
tegóriách Sporová agenda, Verejné obstarávania 
a Duševné vlastníctvo. V roku 2018 sme získali oce-
nenia odporúčanej kancelárie v štyroch kategóriách, 
a to v kategórii Developerské projekty a nehnu-
teľnosti, Telekomunikácie a právo IT, Duševné 
vlastníctvo a v kategórii Pracovné právo.

 

 

Tím MST PARTNERS, s.r.o. pozostáva z 11 advokátov 
a 6 koncipientov. Všetci členovia nášho tímu majú 
plynulú angličtinu alebo nemčinu.
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Našim klientom poskytujeme komplexné právne 
služby prierezovo naprieč jednotlivým právnym od-
vetviam. Špecializujeme sa na právo nehnuteľností 
a development vrátane projektov realizovaných 
v režime zmlúv FIDIC, zmluvné právo, právo IT, 
právo duševného vlastníctva, reklamné a medi-
álne právo, súdne spory a rozhodcovské kona-
nia, právo verejného obstarávania, konkurzné 
právo, ústavné právo a pracovné právo.

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

Nakoľko na čele kancelárie MST PARTNERS, s.r.o. sto-
ja traja partneri s bohatými profesionálnymi skúse-
nosťami, máme za sebou portfólio komplikovaných 
a právne zaujímavých transakcií a súdnych sporov 
našich klientov, z ktorých by sme za rok 2019 radi 
zmienili najmä nasledovné:

 	Spoločnosti DÚHA, a.s. poskytujeme komplexné 
právne poradenstvo vo viacerých významných sta-
vebných projektoch (projekt: Diaľnica D1 Lietavská 
Lúčka – Višňové – Dubná Skala, projekt: Prepojova-
cí plynovod Poľsko-Slovensko), vrátane právneho 
zastupovania pri uplatňovaní nárokov zhotoviteľa 
voči investorovi v režime FIDIC, ako aj pri zastupo-
vaní spoločnosti Dúha, a.s. v súdnych konaniach.

 	Spoločnosti SAP Slovensko s.r.o., člen skupiny 
SAP, ktorá je z hľadiska príjmov svetový líder v ob-
lasti podnikového softvéru a súvisiacich služieb, 
poskytujeme komplexné právne poradenstvo už 
od roku 2009, pričom počas tohto obdobia sme 
participovali na tvorbe zásadných zmluvných do-
kumentov týkajúcich sa udeľovania licenčných 
práv k počítačovým programom – podnikovému 
softvéru a implementácie softvéru v rámci procesu 
informatizácie verejnej správy.

 	Spoločnosti exe, a.s, patriacej do skupiny 
Asseco Central Europe, ktorá patrí medzi naj-
významnejších poskytovateľov komplexných rie-
šení a služieb v oblasti informačných technológií 
a má pobočky vo viacerých krajinách, poskytujeme 
kompletné právne služby, pričom pri ich poskytova-
ní participujeme najmä na tvorbe zmluvných doku-
mentov pri projektoch softvérových riešení na mie-
ru a to pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu.

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

 	Spoločnosti EURO-BUILDING, a.s. poskytujeme 
komplexné právne služby najmä v oblasti verejné-
ho obstarávania, sporovej agendy ako aj v správ-
nych konaniach, v ktorých je EURO-BUILDING, a.s. 
účastníkom.

 	Jednej z najúspešnejších reklamných agentúr sú-
časnosti Wiktor Leo Burnett, s.r.o. poskytujeme 
komplexné právne poradenstvo v kampaniach pre 
klientov tejto reklamnej agentúry akými sú mo-
bilný operátor, výrobca osobných automobilov, 
výrobca pív, banky, nákupné centrum a pod. Úlo-
hou našej kancelárie je okrem klasickej prípravy 
obchodno-právnej dokumentácie aj poskytovanie 
podpory a právneho poradenstva klientovi z autor-
sko-právneho aspektu, ako aj nekalej súťaže s cie-
ľom vytvárania úspešných reklamných kampaní 
nezasahujúcich do práv tretích osôb a súladných 
s platnou legislatívou.

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

 	Spoločnosti ORIFLAME SLOVAKIA, s.r.o. posky-
tujeme komplexné právne poradenstvo pri jej ak-
tivitách v SR od roku 2010.

 	Veriteľov dotknutých prodlžníckou legislatívnou 
úpravou osobného bankrotu fyzických osôb v zák. 
č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zastu-
pujeme v konaní pred ESĽP.

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

Naša kancelária poskytovala v roku 2019 garancie 
právnej ochrany v realizovaných projektoch a spo-
roch našich klientov v kumulatívnej nominálnej hod-
note prevyšujúcej 980 mil. eur. Profesionalitu našich 
riešení a stratégií dokumentuje kontinuálny nárast 
portfólia našich klientov, ktorých štruktúra siaha od 
najvýznamnejších reprezentantov niektorých odvet-
ví slovenskej ekonomiky a subjektov nadnárodných 
korporácií, cez stredných podnikateľov, samosprávy 
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až po fyzické osoby, pričom všetkých spája dôvera 
v profesionalitu našich riešení, naše skúsenosti a do-
sahované výsledky.

MST PARTNERS, s.r.o.
Laurinská 3
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 59 30 80 86
e-mail: recepcia@mstpartners.sk
www.mstpartners.sk
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Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. 

Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) je advokátska 
kancelária so sídlom v Bratislave a Prahe s vy-
sokou špecializáciou v nasledujúcich oblastiach 
slovenského, českého a únijného práva:

 	súťažné právo,
 	verejné obstarávanie,
 	regulované odvetvia, predovšetkým energetika 

a telekomunikácie,
 	compliance.

Na rozdiel od väčšiny advokátskych kancelárií sa tak 
NKA zameriava iba na špecifické právne poradenstvo 
v určitých právnych odvetviach. V oblastiach, na kto-
ré sa nešpecializuje, potom NKA spolupracuje s uzná-
vanými aliančnými advokátskymi kanceláriami.

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

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

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

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

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

 	asistencia klientom pri neohlásených inšpekciách ná-
rodných súťažných orgánov alebo Európskej komisie,

 	príprava a podávanie sťažností na protisúťažné 
konania iných podnikateľov národným súťažným 
orgánom alebo Európskej komisii a následné za-
stupovanie sťažovateľa,

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

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

 	právne poradenstvo k zákonu o neprimeraných 
podmienkach v obchodných vzťahoch v Sloven-
skej republike a zákonu o významné tržní síle 
v Českej republike.

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

 	komplexné právne analýzy,
 	zastupovanie pri rokovaniach s administratívnymi 

orgánmi,

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

Verejné obstarávanie
NKA poskytuje komplexné právne poradenstvo tak 
zadávateľom verejných zákaziek, ako aj uchádzačom 
o verejné zákazky, predovšetkým:

 	spracovanie právnych analýz, posudkov, a určenie 
a vypracovanie vhodnej koncepcie zadania verej-
nej zákazky,

 	realizáciu a komplexnú administráciu zadávacích 
konaní, vrátane príprav celej zadávacej a zmluvnej 
dokumentácie,

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

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

 	školenie v zadávaní verejných zákaziek a metodic-
kú činnosť.

Compliance
Špecializáciou NKA je tiež:

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

 	právne poradenstvo k následkom porušenia zásad 
compliance,

 	realizácia compliance opatrení v podnikateľských 
subjektoch,

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

TÍM
Tím NKA tvoria skúsení právnici dlhodobo sa špe-
cializujúci na oblasti, v ktorých NKA poskytuje práv-
ne poradenstvo. Naši právnici zbierali svoje skúse-
nosti v popredných medzinárodných advokátskych 
kanceláriách, ale napríklad aj v Európskej komisii 
alebo na Protimonopolnom úrade SR. Tím NKA je 
v oblasti súťažného práva pravidelne hodnotený 
uznávanými medzinárodnými advokátskymi ro-
čenkami (napr. Chambers Global, Chambers Euro-
pe, Global Competition Review, PLC Which lawyer?, 
Who’s Who Legal, a Lawyer of the Year) v najvyšších 
kategóriách. 

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

Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
Tel.: + 421 2 21 02 52 50
e-mail: bratislava@nka.eu
www.nka.eu
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NITSCHNEIDER & PARTNERS, 
advokátska kancelária, s. r. o.

NITSCHNEIDER & PARTNERS je slovenská bu-
tiková advokátska kancelária s medzinárod-
nou pôsobnosťou. Od svojho založenia v roku 
2004 si vybudovala vysokú mieru špecializá-
cie najmä v oblasti pracovného práva, práva 
duševného vlastníctva a v oblasti reklamného 
a mediálneho práva. Vďaka dlhoročným skú-
senostiam jednotlivých členov tímu z rôznych 
sektorov biznisu je však kancelária schopná 
poskytovať právne služby v prvotriednej kva-
lite aj v ďalších oblastiach obchodného práva, 
a to najmä v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľ-
ností a stavebníctva, bankovníctva a financií, 
ochrany hospodárskej súťaže, práva obchod-
ných spoločností, či pri zastupovaní klientov 
v správnych a súdnych konaniach, vrátane 
konkurzov a reštrukturalizácií.

Dvaja partneri kancelárie sú okrem Slovenskej advo-
kátskej komory aj členmi Českej advokátskej komo-
ry. Kancelária tak poskytuje právne služby v dvoch 
právnych systémoch, v Slovenskej republike a v Čes-
kej republike, a to v štyroch jazykoch: v slovenskom, 
českom, anglickom a talianskom. Kancelária je 
členom Taliansko-Slovenskej obchodnej komory 
a Hispánsko-Slovenskej obchodnej komory.

Advokátska kancelária bola ocenená medzinárod-
nou ratingovou agentúrou Chambers and Partners 
ako BAND 1 v sekcii Employment, Slovakia a Dušan 
Nitschneider ako BAND 1 v sekcii Employment, Slo-
vakia. Kancelária okrem toho dosiahla vynikajúci 

výsledok (TIER 2) aj v prestížnom medzinárodnom 
rankingu The Legal 500 v rámci pracovného práva 
na Slovensku. Navyše, Dušan Nitschneider bol zara-
dený medzi elitných vedúcich jednotlivcov (Leading 
individuals).

Kancelária je aj viacnásobným držiteľom aj lokálneho 
ocenenia Právnická firma roka, kde v kategórii Pra-
covné právo zvíťazila päťkrát za obdobie ôsmych roč-
níkov. Zároveň bola ocenená v kategórii Právo dušev-
ného vlastníctva, ako veľmi odporúčaná kancelária 
a stala sa tiež odporúčanou kanceláriou v kategórii 
telekomunikácie a právo informačných technológií.

Profilovou oblasťou kancelárie NITSCHNEI-
DER & PARTNERS je pracovné právo a právo sociál-
neho zabezpečenia. Kancelária je prvým a jediným 
slovenským členom prestížnej medzinárodnej asociá- 
cie Ius Laboris, ktorá združuje renomované právne 
firmy špecializujúce sa na pracovné právo, otázky 
zamestnanosti a právo sociálneho zabezpečenia. 
Okrem toho je kancelária členom EELA – European 
Employment Lawyers Association, európskej aso-
ciácie právnikov pracovného práva. Zakladajúci part-
ner kancelárie, Dušan Nitschneider, zároveň pôsobí 
ako člen predsedníctva EELA.

Z tohto titulu bol v roku 2018 poverený organizáciou 
prvého kongresu EELA na Slovensku. Išlo o vý-
nimočnú príležitosť prezentovať Slovensko, jeho 
právny systém, pracovné právo a jeho vývoj, ako aj 
jedinečnosť nášho hlavného mesta, Bratislavy. Sú-
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časťou kongresu bol aj odborný program, v rámci 
ktorého vystúpili mnohé významné osobnosti z ob-
lasti pracovného práva. Na kongrese sa zúčastnilo 
vyše 400 právnych expertov z celého sveta.

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

Advokátska kancelária veľmi aktívne pôsobí aj v ob-
lasti reklamného a mediálneho práva, ktoré sa 
často prelína s ostatnými oblasťami práva duševného 
vlastníctva. Vďaka členstvu v medzinárodnej aliancii 
právnych expertov na reklamné a mediálne právo – 
GALA: Global Advertising Lawyers Alliance sa 
kancelária stala lídrom pre oblasť reklamného a me-
diálneho práva, a to nielen vo vzťahu k slovenskej le-
gislatíve, ale aj vo vzťahu k právnej úprave, rozhodo-
vacej praxi a aktuálnym trendom v zahraničí. Partner 
kancelárie, Dušan Nitschneider, je zároveň viceprezi-
dentom GALA pre EMEA.

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

Vzhľadom na unikátne znalosti v oblasti pracovné-
ho práva a práva duševného vlastníctva sa seniorní 
právnici kancelárie čoraz viac venujú publikačnej 

a prednáškovej činnosti. V rámci svojej špecializácie 
na duševné vlastníctvo a reklamné právo vystúpili 
právnici kancelárie na konferencii GALA či prostred-
níctvom pravidelne organizovaných medzinárodných 
webinárov.

NITSCHNEIDER & PARTNERS,  
advokátska kancelária, s. r. o.
Lazaretská 12 
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 20 92 12 10
e-mail: office@nitschneider.com
www.nitschneider.com
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Nosko & Partners s.r.o.  

Nosko & Partners je slovenská advokátska kan-
celária pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 
1990. Nosko & Partners je od roku 2016 členom 
medzinárodnej siete advokátskych kancelárií In-
terlegal s partnerskými kanceláriami vo viac ako 
40 krajinách sveta.

Základom našej filozofie je dynamické prepojenie dl-
horočných skúseností s inovatívnym prístupom k rieše-
niu akýchkoľvek právnych resp. ekonomických otázok. 
Úspech a spokojnosť našich klientov je alfou a omegou 
pôsobenia našej advokátskej kancelárie. Vďaka osob-
nému prístupu, maximálnej flexibilite členov nášho 
tímu a garancie poskytnutia nadštandardných služieb 
v súlade s aktuálnymi potrebami klienta sa naši klienti 
stávajú našimi dlhoročnými obchodnými partnermi. 
Poskytovanie vysoko kvalitných právnych služieb v čo 
najkratšom časovom horizonte je pre úspech našich 
klientov nevyhnutnosťou a pre nás samozrejmosťou.

Náš tím je zložený z kvalifikovaných, na výsledky 
orientovaných a kreatívnych profesionálov, ktorým 
práca pre klienta a najmä spolupráca s klientom pri-
náša nielen pracovné, ale aj osobné naplnenie. Sú-
časťou našej korporátnej kultúry je dôraz na neustále 
zvyšovanie kvalifikácie členov nášho tímu v právnej, 
ekonomickej ako aj jazykovej oblasti.

Zároveň veríme v korporátnu spoločenskú zodpo-
vednosť – poskytovaním pro bono služieb, podporou 
diverzity, športu a vzdelávania sa snažíme prispieť 
k zlepšeniu podmienok v spoločnosti.

NÁŠ TÍM

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
managing partner

špecializácia: 
bankovníctvo a financie, M&As, medzinárodné a eu-
rópske právo

jazykové znalosti: 
anglický, nemecký, francúzsky, taliansky a španielsky 
jazyk

iné: 
 	správca v konkurzných a reštrukturalizačných 

konaniach
 	odborný asistent – medzinárodné právo, medziná-

rodné ekonomické právo, medzinárodné obchod-
né právo, pracovné právo - Fakulta manažmentu, 
Univerzita Komenského, Bratislava

 	členka Českej spoločnosti pre medzinárodné prá-
vo, Praha

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

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

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

jazykové znalosti:
nemecký a ruský jazyk

Mgr. Michal Mihálik, PhD.
partner

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

jazykové znalosti:
anglický, nemecký a ruský jazyk

iné:
 	správca v konkurzných a reštrukturalizačných 

konaniach

Mgr. Darina Cabadajová, senior associate

JUDr. Antal Zsigo, senior associate

Mgr. et. Mgr. Zoltán Rusznyák, senior associate

JUDr. Nikola Zboranová, associate

Mgr. Michaela Kráľová, associate

REFERENCIE
 	právne poradenstvo realitnému fondu pôsobiace-

mu v CEE regióne v súvislosti s reorganizáciou kor-
porátnej štruktúry

 	komplexné právne poradenstvo najväčšej sloven-
skej banke v oblasti konkurzov, reštrukturalizácií 
a vymáhania pohľadávok

 	komplexné právne poradenstvo banke a leasingo-
vej spoločnosti pôsobiacich v rámci CEE regiónu

 	komplexné právne poradenstvo v oblasti com-
pliance, obchodu a workoutu významným finanč-
ným inštitúciám (slovenským a českým)

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

 	komplexné právne poradenstvo konzultačnej spo-
ločnosti v oblasti distribúcie plynu a elektrickej 
energie koncovému spotrebiteľovi

 	komplexné právne poradenstvo spoločnosti pôso-
biacej v oblasti distribúcie vody

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

 	komplexné právne poradenstvo holdingu pôso-
biacemu v oblasti poľnohospodárstva a chémie, 
najmä v korporátnej oblasti (fúzie a akvizície, kor-
porátna reorganizácia) a vymáhania pohľadávok

 	komplexné právne poradenstvo rakúskej skupine 
spoločností pôsobiacich na realitnom trhu v regió-
ne CEE

 	komplexné právne poradenstvo významnému slo-
venskému výrobcovi mrazených potravín

 	komplexné právne poradenstvo obchodnej orga-
nizácii z SAE

 	poradenstvo spoločnosti, ktorá vlastní a spravuje 
obchodné centrum na západnom Slovensku v sú-
vislosti s jej zmluvnou agendou

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

 	komplexné poradenstvo IT – start-upu v oblasti 
ochrany práva duševného vlastníctva, zmluvnej 
a korporátnej agendy

 	komplexné poradenstvo zahraničnej konzultačnej 
spoločnosti v súvislosti s cezhraničnou fúziou (ná-
stupnícka spoločnosť v SR)

Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorinskej 2
811 03 Bratislava 

office:
Zámocká 14
811 01 Bratislava

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

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

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

S viac než 150 právnikmi a daňovými poradcami 
zastupuje PETERKA & PARTNERS 2000 klientov v re-
gióne strednej a východnej Európy, z ktorých takmer 
200 patrí k svetovým lídrom. Firma nie je závislá na 
žiadnom klientovi, štáte alebo miestnej správe a je 
tiež finančne nezávislá.

HLAVNÉ VÝHODY TOHTO JEDINEČNÉHO, NA 
KLIENTOV ORIENTOVANÉHO PRÍSTUPU:
 	zabezpečovanie právnych služieb pre celý región 

strednej a východnej Európy z jedného kontaktné-
ho miesta

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

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

 	znalosti o obchodnej štruktúre a podnikovej kul-
túre klienta, vzorových dokumentoch a pod., 
a schopnosť využívať tieto znalosti v prospech 
klienta v rôznych krajinách regiónu

 	možnosť poskytovania všetkých služieb na základe 
jednej zmluvy o poskytovaní právnych služieb

 	jednotné sadzby, jeden fakturačný systém a sa-
dzby za právne služby určené na základe významu 
spolupráce v regióne

 	regionálne vízie a prístup idúce ruka v ruke s roz-
siahlymi odbornými znalosťami miestneho trhu

 	pokrytie regiónu strednej a východnej Európy, 
napr. v Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku a Bosne 
a Hercegovine, ale aj mimo tohto regiónu, napr. 
v Turecku, Kazachstane a v kaukazských štátoch

PETERKA & PARTNERS má hlboké znalosti o globál-
nom trhu právnych služieb, čo umožňuje efektívne 
riadiť právne prípady nielen v rámci strednej a vý-
chodnej Európy, ale aj v ďalších krajinách po ce-
lom svete. Prostredníctvom centrálneho oddelenia 
vonkajších vzťahov je zabezpečená bezproblémová 
koordinácia právnych služieb v niekoľkých jurisdik-
ciách zároveň. Klientom pôsobiacim v širšom medzi-
národnom prostredí asistuje PETERKA & PARTNERS 
vďaka silným pracovným a osobným vzťahom s ad-

P
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vokátskymi kanceláriami v 90 krajinách a poskytuje 
tak svojím klientom prístup k najlepším miestnym 
právnikom v každej jurisdikcii. PETERKA & PARTNERS 
je zároveň členom medzinárodných sietí nezávislých 
advokátskych kancelárií ako je TerraLex®, Internatio-
nal Lawyers Network, International Bar Association, 
Globaladvocaten a DFK International.

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

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

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

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

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

Arkema; Aryzta; AstenJohnson; Atlas Copco; Augustin 
Quehenberger; Ayming; Bekaert; Berger Paints; Bibby 
FInancial Services, Bilfinger; Bouygues; Ceva Sante 
Animale; ČEZ; CMI; CNH Industrial; Constellium; Dan-
foss; Danone; Datwyler; Deceuninck; Descours & Ca-
baud; DLG Group; DSV; ECE European City Estates, 
Edenred; Emag; Enel; Essilor; Falck, Filcon; Fraikin; 
GAF; Gardner Aerospace; Gardner Denver; GDF Suez; 
Gefco; GIS Aqua Group; Gosselin; Grace; H. Dawson; 
HanesBrands; Hoerbiger; Honeywell; Hoya; Huhta-
maki; Insight; Ista; Johnson & Johnson; K+S Group; 
KBA; KKCG Group; Konica Minolta; Kuehne + Nagel 
Group; L’Oreál; Lhoist; Lohmann & Rauscher; M+W 
Group; Magotteaux; Manpower; Marriott; Martela; 
Molnlycke; Mustang; Mylan; Newell Brands; Nielsen; 
Nipro; Nissens Slovakia, NKT; Nutreco; Olympus; 
Panasonic; Plastic Omnium; Poclain Hydraulics; PSA 
Group; Raiffeisen Bank Int.; Renault; Saint Gobain; 
Samlerhuset; Sandvik; Secure Legal Title, Semecs; 
Schweiter Technologies; Skanska; SKF, Smithfield; 
SNF; Societe Generale; Sodexo; Solvay; Soufflet; 
Standard Industries, Steelcase; Still; Suntory; Svus 
Pharma, Swiss Re; Tetra Laval; The Crest Group; Tran-
sgourmet, TSR; UniCredit; Uniqa, UST Global; Veolia; 
VKR Holding; Wesco International; Wolt, XPO Logis-
tics; Yamaha, Yaskawa; Yce Housing, Yokogawa

PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária 
s.r.o. organizačná zložka
Kapitulská 18/A
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 87 00
e-mail: lesko@peterkapartners.sk
www.peterkapartners.sk
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PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o. 

Advokátska kancelária PwC Legal je súčasťou 
medzinárodnej skupiny PricewaterhouseCoo-
pers (v skratke PwC), v ktorej pôsobí celosve-
tovo vyše 3 500 právnikov. Charakteristickým 
prvkom a komparatívnou výhodou PwC Legal 
je využívanie väzieb s právnikmi z iných krajín 
a najmä úzka spolupráca so špecialistami z os-
tatných oblastí, ako sú dane, účtovníctvo, au-
dit, personálne a finančné poradenstvo. Na Slo-
vensku poskytujeme domácim a zahraničným 
klientom právne poradenstvo založené na zna-
losti slovenských predpisov a medzinárodných 
skúsenostiach.

ZAMERANIE ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE PWC 
LEGAL
Spolupráca s odborníkmi z ostatných oblastí sa vý-
razne prejavuje v oblasti daňového práva. Spoloč-
ným výstupom sú najmä komplexné právne a daňové 
analýzy rôznych aspektov podnikania klientov a/ale-
bo možných dosahov plánovaných transakcií. Zastu-
pujeme klientov v daňových a správnych konaniach, 
ako aj v súdnych konaniach pred správnymi súdmi, 
najmä v oblasti DPH a transferového oceňovania. 
V kategórii daňové právo bola advokátska kancelá-
ria PwC Legal niekoľkokrát vyhlásená za odporúčanú 
právnickú kanceláriu.

Ďalšími kľúčovými oblasťami, ktorými sa advokátska 
kancelária PwC Legal zaoberá, sú:

Obchodné právo vrátane práva obchodných 
spoločností a vnútroskupinových reorganizácií
V tejto oblasti poskytujeme klientom právne služby 
týkajúce sa rôznych aspektov ich fungovania a ria-
denia. Patria sem najmä rozličné korporátne zmeny 
v spoločnostiach (napr. zmeny v manažmente alebo 
štruktúre spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie zá-
kladného imania, vytváranie kapitálových fondov) 
a nadnárodné, ako aj čisto slovenské reorganizácie 
spoločností, ktoré typicky zahŕňajú vnútroskupinové 
prevody majetkových účastí v spoločnostiach, zlú-
čenia a rozdelenia spoločností, ako aj prípadné zru-
šenie a likvidáciu spoločností. Zároveň poskytujeme 
právne služby v súvislosti s tvorbou a pripomienko-
vaním rôznych obchodných zmlúv.

Fúzie, akvizície a transakčné poradenstvo
V nadväznosti na oblasť obchodného práva poskytu-
jeme klientom komplexné transakčné poradenstvo 
pri akvizíciách a predajoch majetkových účastí alebo 
majetku (napr. podniku alebo nehnuteľností) vrátane 
právnej prípravy spoločnosti na predaj, uskutočnenia 
právnej previerky (tzv. due diligence), asistencie pri 
vyjednávaniach s predávajúcimi, resp. kupujúcimi 
a prípravy transakčnej dokumentácie. Vďaka úzkej 
spolupráci s PwC odborníkmi z iných oblasti rozu-
mieme tak právnym, ako aj komerčným, daňovým 
a finančným aspektom transakcií.
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Pracovné právo
V rámci pracovného práva sa špecializujeme najmä 
na oblasť cezhraničného vysielania zamestnancov, 
ich dočasného prideľovania a agentúrneho zamest-
návania. Okrem toho poskytujeme klientom práv-
ne služby v oblasti bežnej pracovnoprávnej agendy 
(napr. príprava pracovných zmlúv, poradenstvo v sú-
vislosti so zmenou a zánikom pracovného pomeru, 
poradenstvo v oblasti odmeňovania) a zastupujeme 
klientov v súdnych konaniach o neplatnosť skonče-
nia pracovného pomeru.

Ochrana osobných údajov
Medzi právne služby v tejto oblasti patrí predovšet-
kým preverovanie súladu s právnymi predpismi, 
najmä so Všeobecným nariadením o ochrane osob-
ných údajov (GDPR). Klientom pomáhame nastaviť 
procesy tak, aby spĺňali požiadavky dostatočnej 
ochrany osobných údajov, a pripravujeme dokumen-
táciu spĺňajúcu požiadavky GDPR, ako aj príslušných 
slovenských právnych predpisov. Zároveň klientom 
poskytujeme ad hoc poradenstvo (napr. v súvislosti 
s porušením ochrany osobných údajov alebo uplat-
nením práv dotknutej osoby). V spolupráci s PwC 
odborníkmi z oblasti riadenia rizík a informačnej bez-
pečnosti poskytujeme klientom komplexné služby 
v oblasti ochrany osobných údajov.

NÁŠ TÍM
V advokátskej kancelárii PwC Legal, ktorá poskytuje 
právne služby na území Slovenskej republiky, pôsobí 
v súčasnosti tím 8 právnikov.

Gabriela Kubicová
M&A, nehnuteľnosti 
gabriela.kubicova@pwc.com

Miroslav Ondrej
právo obchodných spoločností, M&A 
miroslav.ondrej@pwc.com

Štefan Palkovič
daňové právo, pracovné právo 
stefan.palkovic@pwc.com

Nora Šajbidor
právo obchodných spoločností, ochrana osobných 
údajov, hospodárska súťaž 
nora.sajbidor@pwc.com

 

PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.
Karadžičova 2
815 32 Bratislava
Tel.: +421 2 59 35 01 11
e-mail: sk_office_general@pwc.com
http://www.pwc.com/sk
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PRK Partners s.r.o. 

S viac ako 100 profesionálmi v Bratislave, Prahe 
a Ostrave sa PRK Partners zaraďuje medzi najväč-
šie advokátske kancelárie na Slovensku a v Čes-
kej republike. Vďaka strategickému umiestneniu 
našich kancelárií a ich veľkosti ponúkame našim 
klientom dôkladnú znalosť príslušného lokálne-
ho právneho systému i medzinárodný pohľad na 
akúkoľvek právnu problematiku.

Naša firma bola založená v roku 1993 v Prahe ako 
združenie advokátov a roky pôsobila pod značkou 
Procházka Randl Kubr. Aby sme mohli uspokojovať 
neustále rastúci dopyt po našich prvotriednych služ-
bách, musela sa rozširovať aj naša firma. Prvou vý-
znamnou expanziou bolo v roku 2005 otvorenie no-
vej kancelárie na Slovensku v Bratislave a v roku 2008 
sme otvorili aj kanceláriu v Ostrave.

Počas našej existencie sme v regióne strednej Európy 
získali zaslúžené renomé. Naši klienti dosahujú svoje 
ciele pomocou našich inovatívnych stratégií a prístu-
pom orientovaným na výsledok. Ako nezávislý tím 
odborníkov ponúkame klientom kombináciu medzi-
národnej praxe a dokonalé znalosti miestnej právnej 
problematiky. A práve v spojení lokálnej znalosti, re-
gionálneho pokrytia a medzinárodných skúseností 
spočíva naša jedinečnosť, ktorá nás odlišuje od os-
tatných firiem.

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

a akvizícií, korporátneho práva, práva hospodárskej 
súťaže, bankovníctva a financií, reštrukturalizácii a in-
solvencii, práva nehnutelností, kapitálových trhov, 
verejného obstarávania, súdneho a arbitrážneho ko-
nania, pracovného práva a PPP projektov.

Dôkazom kvality našej práce sú aj prestížne ocenenia, 
ktoré v posledných rokoch pravidelne získavame:

 	V roku 2018 sme znova získali prestížne ocenenie 
v najvýznamnejšej medzinárodnej súťaži právnic 
kých firiem „Chambers Europe Award“.

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

 	PRK Partners sa pravidelne umiestňuje na popred-
ných miestach v súťaži Právnická firma roka, 
ktorú na Slovensku organizuje týždenník TREND 
v spolupráci s EPRAVO. V rokoch 2019 a 2020 sme 
získali víťazné ocenenie PFR v kategórií Daňové 
právo. V roku 2017 sme zvíťazili v kategórii Fúzie 
a akvizície a v kategórií Daňové právo, ktoré sme 
vyhrali aj v rokoch 2016 a 2013. V roku 2015 to 
bolo Právo obchodných spoločností, v oblasti 
Práva hospodárskej súťaže sme zvítazili v roku 
2014. V oblasti bankovníctva a financií, pracov-
ného práva, sporovej agendy, reštrukturalizácie 
a insolvencie, developérskych projektov a nehnu-
teľností, duševného vlastníctva a verejného obsta-
rávania sa pravidelne radíme medzi veľmi odporú-
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čané právnické firmy, čo dokazuje našu schopnosť 
poskytnúť komplexné služby na vysokej úrovni.

 	Taktiež sme pravidelne odporúčaní uznávanými 
a nezávislými ratingovými publikáciami – Cham-
bers and Partners, The Lawyer, Legal500, IFLR1000, 
Best Lawyers, Legal Experts, Who’s Who Legal, Me-
dia Law International.

International Financial Law Review o PRK 
Partners:
„PRK Partners SÚ priekopníkmi v podpore vzniku do-
mácich firiem a prekonali rozdiely medzi medzinárod-
nými a domácimi firmami.“

Chambers Global o PRK Partners:
„Klienti obdivujú kombináciu medzinárodnej kapacity 
kancelárie s duchom miestnej praxe.“

„Domáca hybná sila, ktorú mnohí považujú za jednu 
z najlepších domácich advokátskych kancelárii. Klienti 
obdivujú jej flexibilný, proaktívny a komerčný prístup. 
Existuje tu naozajstný zmysel pre kultúru zameranú na 
klienta.“

Chambers Europe o PRK Partners:
„Klienti oceňujú kombináciu „spoľahlivých, praktických 
a miestnych znalostí“ s „mimoriadne dobrými me-
dzi-národnými znalosťami“.

„Líder na domácom trhu zastupujúci najvýznamnejšie 
banky a finančné inštitúcie v krajine, ako aj celý rad 
medzinárodných hráčov v celom spektre oblasti finan-
cií. Majú značné skúsenosti v oblasti emisií dlhopisov 
a bankoviek, zastupujú významných hráčov na strane 
emitenta ako aj sprostredkovávateľa a sú vysoko cene-
ný pre regulačné poradenstvo.“

„Právnici boli excelentní – dobre pripravení, rýchlo rea-
govali na zmeny v dokumentácii. Boli kľúčoví v úspeš-
nom ukončení projektu.“

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

Partnerka

JUDr. Martin Kříž MBA
Partner

JUDr. Peter Oravec
Partner

PRK Partners s.r.o.
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 32 333 232
e-mail: bratislava@prkpartners.com
www.prkpartners.com
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Prosman a Pavlovič advokátska 
kancelária, s.r.o.

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kan-
celária, s.r.o. je advokátskou kanceláriou pôso-
biacou na trhu právnych služieb Slovenskej re-
publiky od roku 2009. Od svojho vzniku dosahuje 
kontinuálny rast a progres prejavujúci sa predo-
všetkým v personálnej oblasti (nárast počtu za-
mestnancov), ako aj v obchodnej oblasti (nárast 
počtu klientov, otvorenie pobočiek).

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

Advokátska kancelária sa zameriava predovšetkým 
na poskytovanie právnych služieb podnikateľským 
subjektom, čo zahŕňa poskytovanie právnych služieb 
hlavne v oblasti daňového a colného práva (zastu-
povanie, obchodovanie so zahraničím), obchodné-
ho práva (vymáhanie pohľadávok, zmluvná agenda, 
právo obchodných spoločností…), občianskeho 
práva (právo duševného vlastníctva, scudzovanie, 
nájom nehnuteľností…), správneho práva (územné 
konanie, stavebné konanie…), a v iných oblastiach.

Medzi našich klientov patria napríklad:
 	veľké logistické / zasielateľské spoločnosti (náklad-

ná cestná doprava),

 	štátna železničná spoločnosť (zahraničný štát),
 	výrobcovia alkoholických nápojov a tabakových 

výrobkov,
 	výrobcovia technických strojov a ťažných zariadení,
 	developerské a stavebné spoločnosti,
 	subjekty podnikajúce v zdravotníctve (zahŕňajúce 

subjekt distribuujúci lieky),
 	spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou v ob-

lasti technických revízií,
 	spoločnosti zaoberajúce sa veľkovýrobou a obcho-

dovaním s mliekom a živočíšnymi výrobkami,
 	realitné kancelárie,
 	orgány územnej samosprávy (krajské mesto, obce),
 	organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním a výchovou.

ODBORNÝ TÍM ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE 
TVORIA:
 	3 advokáti – s dlhoročnou praxou (priemerná práv-

na prax advokátov je 10 rokov),
 	5 advokátov – s právnou praxou viac ako 5 rokov,
 	13 právnikov – advokátskych koncipientov,
 	5 odborných zamestnancov a právnych asistentov,
 	4 asistentky.

Momentálne tvorí náš tím 30 členov. Popritom naša 
kancelária spolupracuje aj s ďalšími osobami najmä 
v oblasti daňového a colného poradenstva, účtovníc-
tva a audítorstva.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglic-
kom, nemeckom, španielskom a maďarskom jazyku.
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Prosman a Pavlovič  
advokátska kancelária, s.r.o.
Hlavná 31
917 01 Trnava
Tel.: +421 2 32 11 47 75
e-mail: officeba@ppak.sk
www.prosman-pavlovic.sk
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Rödl & Partner Advokáti, s. r. o. 

Rödl & Partner je významnou medzinárodnou 
poradenskou spoločnosťou v oblasti

 	právneho poradenstva,
 	daňového poradenstva,
 	auditu,
 	podnikového poradenstva a poradenstva v oblasti 

IT,
 	Business Process Outsourcing.

Od svojho založenia v roku 1977 v Nemecku vybu-
dovala spoločnosť sieť 111 pobočiek v 50 krajinách 
sveta a zamestnáva približne 4900 odborníkov. Silnú 
trhovú pozíciu získala predovšetkým v Európe, v Ázii 
a v USA.

Úzka spolupráca našich právnikov, audítorov, daňo-
vých poradcov a účtovníkov na národnej i medziná-
rodnej úrovni nám dáva možnosť poskytnúť našim 
klientom komplexné a kvalitné poradenstvo. Tento 
interdisciplinárny prístup sa v praxi osvedčil ako naj-
lepšia metóda rýchleho a efektívneho riešenia prob-
lémov spojených s podnikateľskou praxou našich 
mandantov.

Na Slovensku pôsobí poradenská spoločnosť 
Rödl & Partner už viac ako 27 rokov. Kancelária 
v Bratislave bola založená v roku 1993 a dnes pre ňu 
pracuje viac ako 60 profesionálov. Vďaka našej od-
bornosti, dlhoročnej skúsenosti a znalosti podnika-
teľského prostredia poskytujeme mandantom pri ich 
podnikateľských zámeroch profesionálne služby na 

najvyššej úrovni. Filozofiou spoločnosti je pristupovať 
ku každému mandantovi individuálne.

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

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

Naša kancelária má v súčasnosti 14 právnikov, z toho 
10 advokátov, ktorí poskytujú právne poradenstvo 
v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

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

 	obchodné právo a právo obchodných spoločností;
 	občianske právo;
 	pozemkové právo a nehnuteľnosti;
 	energetika, obnoviteľné zdroje energie;
 	daňové právo;
 	pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia;
 	zmluvné právo;

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

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 57 20 04 44
e-mail: ra.bratislava@roedl.sk
www.roedl.com/sk
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RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 

Sme jedna z najväčších advokátskych kancelárií, 
ktorá disponuje kapacitou viac ako 35 advoká-
tov a advokátskych koncipientov a ponúka svo- 
jim klientom celé spektrum odborného právne-
ho a daňového poradenstva.

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

Naša pozícia na lokálnom trhu a silné domáce perso-
nálne zázemie v kombinácii s unikátnym modelom 
spolupráce s nadnárodnou alianciou poskytovateľov 
právnych a daňových služieb nám umožňuje v plnom 
rozsahu zdieľať a využívať medzinárodné know-how, 
aplikovať zahraničné skúsenosti a históriou testova-
né, alebo naopak na trh flexibilne reagujúce inova-
tívne riešenia, implementovať unifikované, vysokým 
klientskym nárokom zodpovedajúce štandardy v ma-
nažmente odbornej práce a zabezpečovať efektívnu 
organizáciu a riadenie vzťahov s domácimi a zahra-

ničnými klientmi. Takýmto prístupom sa snažíme ne-
ustále zvyšovať kvalitu našich služieb a nielen reaktív-
ne, ale aj proaktívne, adresovať požiadavky klientov 
a vývoj na trhu právnych služieb.

Našu advokátsku kanceláriu a našich skúsených 
advokátov pravidelne hodnotia medzinárodné 
aj domáce ratingové publikácie.

 

„Kancelária je známa realizáciou priekopníckych pro-
jektov, vrátane prominentných štátnych infaštruktúr-
nych mandátov.“

Klienti o RUŽIČKA AND PARTNERS  
podľa Chambers and Partners
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Výsledky našej práce a neustáleho zlepšovania 
kvality našich služieb, boli v rokoch 2020, 2018, 
2017, 2016, 2015, 2014 a 2013 ocenené absolút-
nym víťazstvom v súťaži Právnická firma roka 
v kategórii Domáca advokátska kancelária. 
V roku 2020 sme zároveň obhájili prvenstvo z pred-
chádzajúcich siedmych rokov v kategórii Verejné 
obstarávania. V ďalších kategóriách tejto súťaže sme 
boli klasifikovaní ako veľmi odporúčaná alebo odpo-
rúčaná kancelária.  

V ČOM SME INÍ
 	Máme najväčší počet rankingov v prestížnych 

svetových rankingových publikáciách (Chambers, 
IFLR, Legal 500) spomedzi domácich advokátskych 
kancelárií

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

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

 	Do našich odborných tímov môžeme kedykoľvek 
zapojiť právnikov z medzinárodnej siete, čo 
nám umožňuje poskytovať kvalifikované poraden-
stvo v cezhraničných mandátoch realizovaných 
pre zahraničných klientov na Slovensku, ale bež-
ne aj pre domácich klientov na medzinárodných 
projektoch

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

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

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

 	Snažíme sa poskytovať pragmatické a komerčne 
orientované právne poradenstvo

 	Udržiavame a rozvíjame vysoké renomé našich uzná-
vaných odborníkov v kľúčových oblastiach práva

 	Podporujeme vysokú úroveň profesionálnych, etic-
kých a komerčných štandardov

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

čine a v ruštine

KĽÚČOVÉ OBLASTI NAŠEJ PRAXE
 	Právo obchodných spoločností, fúzie, akvizície 

a iné korporátne transakcie
 	Právo v oblasti developerských projektov nehnu-

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

jektov, verejných služieb a verejnej infraštruktúry 
všeobecne
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 	Súdne spory a arbitráže
 	Energetika
 	Bankovníctvo, finančné služby a projektové finan- 

covanie
 	Právo hospodárskej súťaže a regulácia v sieťových 

odvetviach
 	Compliance
 	Elektronické komunikácie
 	Právo IT, právo duševného vlastníctva
 	Všeobecné civilné právo a pracovné právo
 	Európske právo
 	Daňové právo

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

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

 	ACS Group
 	Arriva
 	Austrian Airlines
 	BAWAG
 	Bilfinger
 	Billa
 	BZ Group
 	Colonnade
 	Deutsche Bank
 	E.ON
 	Energie Steiermark
 	GlaxoSmithKline Slovakia
 	Hochtief
 	Honeywell
 	Hornbach
 	Implenia
 	Johns Manville
 	Johnson & Johnson
 	Kaufland
 	KBC Bank NV
 	Komunálna poisťovňa
 	Kooperatíva poisťovňa

 	MH Manažment
 	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 	MOL
 	NASES
 	Národná diaľničná spoločnosť
 	Nike
 	OTP Banka
 	Porsche Group
 	Prologis
 	Siemens
 	Slovak Investment Holding
 	Slovak Telekom
 	Slovenská sporiteľňa
 	Slovnaft
 	Slovenský plynárenský priemysel
 	Sociálna poisťovňa
 	Société des Produits Nestlé
 	Starr Insurance
 	STRABAG
 	The Coca Cola Company
 	UniCredit Group
 	Univerzitná Nemocnica Bratislava
 	Upfield
 	Úrad vlády Slovenskej republiky
 	U.S. Steel
 	Západoslovenská energetika
 	Železnice Slovenskej republiky
 	Železničná spoločnosť Slovensko

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

Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré sme realizovali 
v období ostatných rokov patria:
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 	Poradenstvo Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej 
republiky pri developmente novej univerzitnej ne-
mocnice v Bratislave v hodnote približne 250 mil. 
eur vrátane riešenia sporov so zmluvnými partner-
mi v hodnote viac ako 50 mil. eur

 	Poradenstvo výrobcovi luxusných áut v súvislosti 
s jeho megainvestíciou vo výške viac ako 1 mld. eur 
do závodu na výrobu luxusných automobilov v Slo-
venskej republike

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

 	Poradenstvo pre MOL, regionálneho energetického 
lídra a majoritného akcionára slovenskej rafinérie 
Slovnaft, v konaní o ponuke na prevzatie s násled-
ným uplatnením práva výkupu akcií vrátane za-
stupovania klienta voči minoritným akcionárom, 
regulátorovi, ako aj ostatným entitám involvova-
ným do procesu. Išlo o vôbec prvý tzv. squeeze out 
v Slovenskej republike

 	Poradenstvo Ministerstvu dopravy a výstavby Slo-
venskej republiky pri verejnom obstarávaní a re-
alizácii PPP projektu rýchlostnej cesty R1 medzi 
Nitrou a Banskou Bystricou v celkovej hodnote pri-
bližne 4 miliardy eur a v dĺžke približne 50 km, ktorý 
sa stal prvým úspešne finančne uzavretým a imple-
mentovaným PPP projektom v oblasti nadradenej 
dopravnej infraštruktúry v Slovenskej republike

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 32 33 34 44
e-mail: office-ba@r-p.sk
www.r-p.sk
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SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o. 

Advokátska kancelária SEDLAČKO & PARTNERS 
patrí medzi stredne veľké advokátske kancelá-
rie s mladým kolektívom právnikov. Odborne 
je profilovaná predovšetkým na oblasť obchod-
ného práva, najmä na problematiku obchod-
ných záväzkových vzťahov, nesporovú agendu 
v oblasti obchodných kontraktov, súdne a roz-
hodcovské obchodno-právne spory, právne 
vzťahy k nehnuteľnostiam, zmenkové právo, 
vymáhanie pohľadávok, konkurz a reštruktura-
lizáciu, dobrovoľné dražby, náhradu škody, ne-
kalú súťaž, kapitálové investície a akvizície, due 
diligence.

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

Dôraz kladieme v prvom rade na vysokú úroveň pro-
fesionality, nadštandardnú odbornú spôsobilosť 
a kompetentnosť, flexibilitu, diskrétnosť a lojálnosť. 
Advokátska kancelária SEDLAČKO & PARTNERS má 
v súčasnosti 14 právnikov, z toho 10 advokátov.

Advokát JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. je po-
predným odborníkom v oblasti súkromného práva. 
Pôsobí ako člen Komisie Ministerstva spravodlivosti 
SR pre rekodifikáciu súkromného práva, člen redakč-
nej rady Bulletinu slovenskej advokácie a člen skú-
šobných komisií Právnickej fakulty UK, Slovenskej 
advokátskej komory a Justičnej akadémie SR. Je spo-
luautorom tzv. veľkých komentárov k Občianskemu 
zákonníku a Civilnému sporovému poriadku, komen-
tára k Vyhláške o odmenách a náhradách advokátov 
za poskytovanie právnych služieb (C. H. Beck) a auto-
rom desiatok odborných článkov a redakčných prí-
spevkov z oblasti obchodného a občianskeho práva.

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

S
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SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o. 

Koľko názorov má osem právnikov?

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

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

Denne zvádzame boj myslí a konfrontujeme naše ná-
zory. Niekedy lietajú iskry, veď pracuje osem právnikov 
a 63 rokov kolektívnych skúseností. „Inovatívne a prag-
matické právne“ riešenia tvoríme spolu. Rozhodujúce 
slovo máme my, riadiaci partneri, ale kolegovia nám 
nič nedarujú. A tak je to dobre.

Eva Schin & Oliver Majdúch

Sme advokátska kancelária pre Industry 4.0 
– dobu automatizácie, umelej inteligencie 
a blockchain.

Najlepšie výsledky máme v oblasti ICT, IP, nehnuteľ-
nostiach a daní. Nebojíme sa odvážnych nápadov 
a vždy plánujeme o dva kroky dopredu. Klientom ra-
díme, ako urobiť strategické právne rozhodnutia pre 
dosiahnutie biznis cieľov. Našou prácou pomáhame 
posilňovať ich pozíciu na trhu a motivujeme k vyšším 
štandardom.

TOP 5 PROJEKTOV R. 2019:
 	Blockchain a ochrana duševného vlastníctva. 

Švajčiarsko-slovenskej blockchainovej platforme 
sme pomohli s vývojom aplikácie Digital Proof. 
Táto chráni autorské diela v databáze blockchain. 
Klientovi sme vypracovali zmluvnú dokumentáciu 
k právnemu fungovaniu projektu a pomáhali riešiť 
tiež samotnú funkcionalitu aplikácie.

 	Asset Deal pre najrýchlejšie rastúcu logistickú 
spoločnosť. Tento vzrušujúci klient spolupracu-
je s viac ako 28 000 e-shopmi a prepravil viac ako 
40 miliónov zásielok do 30 krajín. Klienta sme za-
stupovali pri kúpe súboru nehnuteľností na Slo-
vensku. V rámci projektu sme vykonali právny audit 
nehnuteľností a vypracovali kompletnú transakčnú 
dokumentáciu.

 	Komunikačný bot s umelou inteligenciou. Za-
stupujeme poprednú softvérovú spoločnosť vyví-
jajúcu riešenia v oblasti inteligentnej automatizá-
cie. Vypracovali sme zmluvu o poskytovaní služby 
inteligentnej automatizácie, ktorou sme nastavili 
využívanie IA ako softvérovej služby na cloudovej 
platforme.

 	Najrýchlejšie rastúci e-commerce startup s oč-
nou optikou. Tento oceňovaný slovenský start-up 
sme zastúpili pri posudzovaní korporátnej doku-
mentácie, čo zahŕňalo riešenie vzťahov s venture 
capital investormi, spracovali sme úverovú zmluvu 
a zastupovali v konaní pred ŠÚKL a MZ SR.

 	Cleantech platform as a service. Fínsko-sloven-
skej cleantech platforme poskytujeme komplexné 



| 2020 | Významné advokátske kancelárie170

právne služby. Klient sme zastúpili pri vypracovaní 
servisnej zmluvy medzi klientom a jeho zákazník-
mi, ktorým klient poskytuje svoju online platformu 
ako službu (platform as a service).

Objem transakcií za posledné dva roky presiahol 
370 miliónov eur.

PRO BONO
Popri korporátnom svete nezabúdame ani na tých, 
ktorí to majú ťažšie. V r. 2019 sme poskytli 370 hodín 
(46 človeko-dní) pro bono právnych služieb napr. 
pre:

 	FIRST LEGO League – Pomáhame mladým ta-
lentom robotizáciou zlepšiť ich budúci svet. 
FLL je najväčší svetový program s cieľom vyvo-
lať u detí záujem o robotiku a programovanie. 
SCHIN & MAJDÚCH je hlavným partnerom tejto 
súťaže na Slovensku a projektu bezplatne poskytu-
jeme kompletné právne služby.

 	SCHIN & MAJDÚCH startup accelerator. Vie-
me, aké ťažké je rozbehnúť úspešný projekt, 
start-upom preto pomáhame akcelerovať ich rast. 
V 2019 sme akcelerovali o.i. rast šikovnej komu-
nikačnej platformy pre susedské spoločenstvá. 
Pripravili sme všeobecné obchodné podmienky, 
spracovali zmluvy so spoločenstvami vlastníkov 
a poskytli GDPR služby.

 	Pronea – škola 22. storočia. Pomáhame vybu-
dovať školu tzv. „Baťovho typu“. Súčasťou školy 
bude inovačný hub, kde sa výučba prepojí s praxou 
a študenti sa budú priamo podieľať na vývoji no-
vých technológií. Projektu pomáhame právnymi 
službami. Sme hrdí, že aj takto podporujeme na-
šich budúcich lídrov.

RIADIACI PARTNERI

Eva Schin Majdúchová

Eva má za sebou 13 rokov v advokácii. Počas kariéry 
spolupracovala so slovenskými aj medzinárodnými 
advokátskymi kanceláriami, vďaka čomu dokáže 
klientom poradiť v cezhraničných IP sporoch, tak 
v bežných korporátnych veciach.

Zameranie na IT a IP právo si Eva prehĺbila kurzom 
na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Keďže Eva 

je pracujúcou matkou, je jej vlastná maximálna efek-
tivita práce a rozvrhnutie času, čo ponúka i svojim 
klientom. Voľný čas trávi najradšej s manželom a syn-
čekom, napríklad na golfovom ihrisku.

Oliver Majdúch
Oliver sa netají tým, že kariéra advokáta pre neho 
bola odjakživa jedinou voľbou. Teraz po 11 rokoch 
môžu jeho klienti jednoznačne potvrdiť, že sa rozho-
dol správne. Oliver sa vo svojej práci sústredí na naj-
novšie technologické právne trendy a biznis s nimi 
spojený.

Klient, ktorý sa rozhodne pre spoluprácu s Oliverom 
na svoju stranu získa erudovaného advokáta a pre-
svedčivého vyjednávača, ktorý sa snaží nielen iden-
tifikovať problémy, ale najmä hľadať ich riešenia. Vo 
voľnom čase rád strieľa z luku a surfuje.

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



Významné advokátske kancelárie | 2020 | 171

S

SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. 

Na jar roku 2020 nás zasiahla bezprecedentná si-
tuácia. Kvôli pandémii koronavírusu a ochoreniu 
COVID-19 sa svet spomalil, na mnohých miestach 
zastavil. Prestali sme cestovať, navštevovať blíz-
kych, zaviedli home-office. Biznis dostal tvrdú 
ranu. Prestal plánovať, sústredil sa na záchranu 
nevyhnutného.

V tomto období bolo kľúčové, že sme pri klientoch 
stáli ešte bližšie ako predtým a chránili ich záujmy 
v maximálnej možnej miere.

S NAMI SA VÁM BUDE ĽAHŠIE DÝCHAŤ
Dnes na konci koronakrízy dávame rúška dole a zís-
kavame možnosť hlboko sa nadýchnuť. Nadýchnuť 
sa potrebujeme my ľudia, nadýchnuť sa potrebuje bi-
znis, celý svet. Nadýchnuť a dýchať tak, aby sme všet-
ci spoločne opäť normálne žili a správne sa pripravili 
na prípadnú akúkoľvek ďalšiu krízu.

SILNÝ PARTNER Vám pomôže ľahšie dýchať. S NAMI 
SA VÁM BUDE ĽAHŠIE DÝCHAŤ.

Lebo aj my sme spoločensky zodpovední 
a pomáhame poraziť koronu
V tomto náročnom období sme sa rozhodli podať 
pomocnú ruku všetkým ľuďom, obchodným partne-
rom a klientom a poskytovať aktuálne a relevantné 
informácie týkajúce sa tejto mimoriadnej situácie. 
Uvedomili sme si, že si navzájom potrebujeme vychá-

dzať čo najviac v ústrety, byť si vzájomne nápomocní 
a spoločnými silami toto ťažké obdobie v prvom rade 
bez ujmy na zdraví zvládnuť. Považujeme za svoju 
morálnu povinnosť prispieť k tomu, aby dopady pan-
démie koronavírusu na ekonomickú a spoločenskú 
situáciu v našej krajine boli čo najmenšie. Na tento 
účel sme vytvorili odborný tím zložený z advokátov, 
právnych expertov, daňových poradcov a IT špecialis-
tov. Vytvorili sme osobitnú webovú stránku s bezod-
platnými všeobecnými právnymi ako aj ekonomický-
mi informáciami, ktoré súvisia s dopadmi pandémie 
koronavírusu.

Lebo sme najväčšia advokátska kancelária
Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA si dlho-
dobo drží primát najväčšej advokátskej kancelárie 
s najväčším počtom právnikov. Aj vďaka tomu sme 
schopní Váš problém, Vašu požiadavku rozobrať do 
najmenšieho detailu a tak Vám priniesť efektívne 
riešenie.

Lebo Slovensko poznáme dokonale a veríme, že 
je to pri našej práci kľúčové
Od Tatier po Dunaj. Od Záhoria po Zemplín. Na Slo-
vensku sa po stáročia miešali národnosti a konfesie. 
Na jeho území sa striedali právne systémy rôznych 
štátnych útvarov. Aj preto je dnes Slovensko síce ma-
lou, ale rozmanitou krajinou v srdci Európy. Každý 
z jej regiónov dýcha bohatou históriou a osobitou 
kultúrou.
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Čo to ale znamená? Každý jej obyvateľ ju predsa vníma 
svojím vlastným pohľadom. Každý si v sebe nesie svoju 
originálnu zmes dojmov. Každého formovali iné zážitky 
a skúsenosti. Môže teda jediná myseľ poznať Slovensko 
v celej jeho rozmanitosti? Nikto predsa nenavštívil všet-
ky mestá Slovenska. Neochutnal všetky jeho pramenité 
vody. Nikto nepozná všetky problémy jeho obyvateľov. 
Na niektoré veci jednoducho človek sám nestačí.

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

V advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA pozná-
me Slovensko dokonale.

Lebo nás o tom presviedča spätná väzba
Tá neprichádza len od množstva spokojných klientov. 
Za našu prácu sme boli už viackrát ocenení. Naposle-
dy tento rok v rámci ďalšieho ročníka súťaže „Práv-
nická firma roka“, ktorú v spolupráci s českým vy-
davateľstvom EPRAVO Group každoročne vyhlasuje 
týždenník TREND. Opätovne sme medzi najúspešnej-
šími, sme Veľmi odporúčaná advokátska kancelária 
v týchto dôležitých oblastiach:

 	Sporová agenda
 	Developerské projekty a nehnuteľnosti
 	Reštrukturalizácia a insolvencia
 	Verejné obstarávanie
 	Bankovníctvo a financie
 	Energetika a energetické projekty.

V rebríčku vydavateľstva The Slovak Spectator TOP 
10 právnických firiem na Slovensku sme v roku 2019 
tretíkrát po sebe obhájili 1. miesto.

The Legal 500 nás pri prvom zaradení do rebríčka za-
hrnul medzi najlepšie advokátske kancelárie v týchto 
kategóriách:

 	Employment
 	Banking, finance and capital markets

 	Real estate and construction
 	Commercial, corporate and M&A.

Svet nás tak bude ešte lepšie poznať.

Naše úspechy sme nadobudli tvrdou prácou a vytrva-
losťou. Naša odbornosť a prístupnosť z nás robí efek-
tívneho a SILNÉHO PARTNERA.

Lebo máme SILNÝ tím a naši členovia pochádzajú 
zo všetkých kútov krajiny
V advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA dispo-
nujeme vysokým počtom odborníkov, ktorí dôverne 
poznajú regionálne osobitosti Slovenska. Náš tím tvo-
rí vyše 90 členov: 30 advokátov, 38 advokátskych kon-
cipientov a právnych expertov a viac ako 25 právnych 
asistentov a ostatných odborných zamestnancov.

Prijali sme medzi seba silné osobnosti, ktoré u nás 
rastú, ale aj nám pomáhajú rásť. Každý z nich si 
v sebe nesie svoju vlastnú autentickú skúsenosť zo 
života v danom regióne Slovenska a pozná ho ako 
svoju vlastnú dlaň. Aj vďaka tejto rôznorodosti doká-
žeme spoľahlivo poskytovať rovnako kvalitné právne 
služby na celom území Slovenska.

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

Pri náročných prípadoch využívame plnú podporu 
špecialistov, odborných pracovníkov, ktorí nášmu 
tímu uľahčujú prácu. Rôznorodosť zameraní a počet 
nasadených odborníkov nám umožňuje vyriešiť aj 
časovo náročné prípady efektívne a v relatívne krát-
kom čase.

Nezáleží na tom, či právny problém presahuje hrani-
ce Slovenska, alebo jeho úskalia spočívajú v regio-
nálnych špecifikách. Ak je to potrebné, prekonávame 
nielen vlastné hranice, ale aj hranice Slovenska. Spolu-
pracujeme len s tými najrenomovanejšími zahraničný-
mi náprotivkami. Prípady s medzinárodným dopadom 
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tak posudzujeme s ohľadom na nadnárodné právne 
súvislosti s lokalizáciou pre slovenského klienta.

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

S našimi klientmi si budujeme pevné a trvácne vzťa-
hy. Sme ich SILNÝM PARTNEROM na poli právnych 
služieb. Veríme, že korektná a plodná spolupráca ve-
die ku kvalitnej budúcnosti nielen pre zainteresované 
strany, ale môže byť katalyzátorom pozitívnych zmien 
pre celé Slovensko.

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

Usilujeme sa tiež o popularizáciu práva v očiach 
laickej verejnosti. Podporujeme inovatívne a ce-
lospoločensky osožné projekty, o ktorých si myslí-
me, že si našu podporu zaslúžia. Od roku 2009 sme 
preto exkluzívnym partnerom edície Exempla iuris. 
Zastrešuje ju vydavateľstvo Absynt (Kalligram) a kla-
die si za úlohu obohacovať verejný a odborný dis-
kurz o dôležité, no nie tak často diskutované témy, 
akými sú otázky právnej teórie, filozofia práva či jeho 
vzťah k štátu.

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

Týtmo spôsobom šetríme klientom peniaze aj ich 
drahocenný čas, ale nie je to jediný dôvod, prečo sme 
sa rozhodli pre tento krok. Vďaka našim pobočkám 
lepšie poznáme daný región a jeho úskalia.

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

Lebo vďaka tomu sme SILNÝ PARTNER, S KTORÝM 
SA VÁM BUDE ĽAHŠIE DÝCHAŤ.

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 32 20 21 11
e-mail: akss@akss.sk
www.akss.sk
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Squire Patton Boggs s.r.o. 

Bratislavská kancelária Squire Patton Boggs (pô-
vodne Squire Sanders & Dempsey) bola otvore-
ná v roku 1991 ako prvá pobočka medzinárodnej 
právnickej firmy na Slovensku. Pre medzinárod-
ných klientov vstupujúcich na slovenský trh bola 
táto kancelária dôveryhodným partnerom a toto 
renomé má u svojej klientely dodnes.

Počas nasledovných 30 rokov sa jej podarilo vybudo-
vať silnú prax v mnohých právnych oblastiach. Keďže 
na Slovensku pôsobila už od roku 1991, podieľala sa 
na niekoľkých najväčších privatizačných projektoch. 
Už tradične sa špecializuje na transakčné poraden-
stvo určené predovšetkým malým a stredným podni-
kom. V kategórii Mid-Market M&A Legal Advisor patrí 
Squire Patton Boggs medzi vedúcu pätnástku pora-
denských firiem s najväčším počtom realizovaných 
transakcií v Európe.

Okrem M&A transakcií sa slovenská kancelária špe-
cializuje aj na oblasť medzinárodných sankcií a AML 
(anti-money laundering), a participuje na niekoľkých 
projektoch zameraných na analýzu cezhraničných fi-
nančných transakcií z pohľadu súladu s medzinárod-
nými sankciami a predpismi o ochrane proti praniu 
špinavých peňazí. Na tieto medzinárodné projekty 
na Blízkom Východe, USA a Nemecku vysiela najmä 
svojich koncipientov, ktorí vďaka tomu získavajú jedi-
nečné praktické skúsenosti.

SPB je známa aj svojou prestížnou arbitrážnou pra-
xou a patrí k najrešpektovanejším svetovým firmám 

v tejto oblasti. Slovenská kancelária sa vďaka svojej 
arbitrážnej praxi, kam patrí najmä úspešné zastupo-
vanie SR v investičných arbitrážach so zahraničnými 
investormi, radí medzi najaktívnejšie a najskúsenej-
šie firmy na trhu, s pevnými väzbami na medzinárod-
nú arbitrážnu komunitu a významné medzinárodné 
rozhodcovské centrá. Právnici bratislavskej kancelá-
rie sa osobne podieľajú na týchto sporoch a sú súčas-
ťou medzinárodného arbitrážneho tímu.

Úspech je nepochybne o ľuďoch. Tím SPB vedie Ta-
tiana Prokopová, ktorá je rešpektovanou odborníč-
kou v oblasti práva nehnuteľností a výstavby, ktorej 
sa venuje nepretržite od začiatku svojej kariéry. Pri 
výstavbe investori dodnes narážajú na historické 
problémy spôsobené najmä nekonzistentnou práv-
nou úpravou pozemkového vlastníctva a nezaobídu 
sa bez právnika, ktorý sa orientuje v právnej úprave 
vlastníctva nehnuteľností, reštitúciách a je schopný 
svojho klienta upozorniť na všetky s tým súvisiace 
riziká. V tejto oblasti Tatiana nezastupuje len súk-
romných investorov, ale dôveru si získala aj v radoch 
zastupiteľských úradov cudzích štátov a spolupracuje 
s niekoľkými zahraničnými ambasádami.

Firma sa však pozerá aj do budúcnosti a po nástu-
pe Silvie Belovičovej, ktorá sa zameriava na oblasť 
bankovníctva a financií sa začala orientovať na nové 
technológie uplatňované najmä vo finančnom sekto-
re. Silvia sa stala aktívnym členom globálnej skupiny, 
ktorá sa venuje využívaniu nových technológií a sys-
témov ako je napr. blockchain, umelá inteligencia.
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Opomenúť nemožno ani expertízu v automobilovom 
priemysle. Právnici SPB dlhodobo aktívne spolupra-
cujú napr. so Zväzom automobilového priemyslu na 
Slovensku, vďaka čomu na jednej strane dôkladne 
poznajú aktuálne problémy automobilového prie-
myslu a na druhej strane môžu vďaka celosvetovej 
expertíze SPB pomáhať pri hľadaní ich právnych 
riešení.

Firma sa venuje tiež zložitým pracovnoprávnym man-
dátom, ako je hromadné prepúšťanie a vyjednávanie 
s odbormi, ktoré sú, bohužiaľ, v dnešnej situácii veľmi 
aktuálne a ku ktorým vďaka predchádzajúcim skúse-
nostiam pristupujú citlivo.

Poradenstvo farmaceutickým firmám patrí k ďalšej 
rozvíjajúcej sa praxi kancelárie a vďaka denno-den-
nej spolupráci s firmami v tomto odvetví získala kan-
celária know-how, ktoré je v kombinácii so súťažnou 
expertízou klientmi veľmi oceňované.

Posledná veľká fúzia s prestížnou lobingovou ame-
rickou firmou Patton Boggs umožnila do ponuky 
služieb zaradiť právnymi spoločnosťami veľmi ojedi-
nele poskytovanú službu – public advocacy („verejný 
lobing“).

Spolupráca bratislavskej kancelárie Squire Patton 
Boggs s ďalšími 45 pobočkami v 20 krajinách sve-
ta pomáha slovenským klientom pri ich vstupe na 
iné trhy a v následnom raste. A v krajinách, kde SPB 
nemá priame zastúpenie, dlhodobo spolupracu-
je s osvedčenými právnymi poradcami tak, aby aj 
v týchto krajinách bola klientovi poskytnutá kvalitná 
právna služba.

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

STANĚK VETRÁK & PARTNERI je advokátska 
kancelária, ktorá viac ako 11 rokov poskytuje 
komplexné právne služby so špecializáciou na 
obchodné právo, IT a telekomunikačné právo, 
a s tým súvisiace poskytovanie právneho servisu 
v oblastiach duševného vlastníctva, korporátne-
ho práva, verejného obstarávania, práva nekalej 
súťaže, nehnuteľností, M & A a správneho prá-
va. Rozširovanie a diverzifikácia kancelárie nám 
umožnili, aby sme sa aj v roku 2019 podieľali na 
významných transakciách, najmä na realitnej 
transakcii roka 2019 v SR.

V hodnotení Právnická firma roka 2019 sa naša kan-
celária stala víťazom kategórie v oblasti IT právo a Te-
lekomunikácie, čo vnímame ako pozitívnu spätnú 
väzbu trhu na našu dlhoročnú orientáciu a špeciali-
záciu v oblastiach IT, TELCO, IPR.

Víziou našej kancelárie je byť neustále poprednou 
právnickou firmou v oblasti nášho pôsobenia a spo-
ľahlivým partnerom pre našich klientov, ktorým vyho-
vuje kvalitná skladba právnikov, ktorí sú schopní vní-
mať nielen právnu ale aj obchodnú stránku projektov.

ÚSPECHY NAŠICH KLIENTOV, PRI KTORÝCH SME 
STÁLI V ROKU 2019

IT právo a telekomunikácie

Slovanet, a.s., Naša advokátska kancelária posky-
tovala komplexné právne poradenstvo v súvislosti 

s prevodom frekvencií klienta na spoločnosť ORAN-
GE, a.s. Vzhľadom k tomu, že zákon č. 351/2011 
o elektronických komunikáciách má iba všeobecnú 
úpravu týkajúcu sa prevodu práv vyplývajúcich z pri-
delenia prevádzaných frekvencií, pričom nerieši otáz-
ky ako moment, ku ktorému dochádza k prevodu, 
bolo nutné niektoré otázky riešiť výkladom. Otázkou 
tiež bol dopad prevodu práv vyplývajúcich z udelenia 
pridelených frekvencií na čiastkové povolenia na vyu-
žívanie zariadení v rámci prevádzaných frekvenčných 
blokov. Nakoľko klient aj po prevode ostal užívate-
ľom prevádzaných frekvencií, bolo prostredníctvom 
nájomnej zmluvy potrebné tiež upraviť nerušené vy-
užívanie frekvencií.

O transakcii napísali:

„Operátor získa dôležité pásmo od Slovanetu. Potreb-
né je pri budovaní novej siete. Pre Orange je získanie 
frekvencií v pásme 3,5 GHz kľúčové pre budovanie 
plnohodnotnej 5G siete.“ – aktuality.sk

Asseco Central Europe, a.s., - Turboconsult. Pre 
klienta sme realizovali komplexné právne zastúpenie 
v rámci akvizície spočívajúcej v nadobudnutí 100% 
obchodného podielu v cieľovej spoločnosti. Uvede-
ná transakcia bola z pohľadu klienta kľúčová najmä 
s ohľadom na zvýšenie jeho podielu na trhu so služ-
bami a tovarmi, ktoré poskytuje cieľová spoločnosť. 
Išlo o podstatnú transakciu, ktorou klient zásadným 
spôsobom posilnil svoju pozíciu na trhu systémov 
pre stavebné sporiteľne.
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O transakcii napísali:

„Vďaka partnerstvu so spoločnosťou TurboConsult 
sme posilnili našu pozíciu lídra v poskytovaní sof-
tvérových služieb pre bankový sektor. Na českom 
trhu stavebných sporiteľní získame 100 percentný 
podiel.“ – Jozef Klein, CEO Asseco Central Europe, a.s. 
- eTrend

„Partnerstvo so silným hráčom na medzinárodnom 
trhu nám umožní stať sa relevantným partnerom 
aj pre veľké nadnárodné spoločnosti“ - Vladimír 
Jareš, zakladajúci spoločník a konateľ TurboConsult. 
- PcRevue

Právo duševného vlastníctva
Jedna z najväčších spoločností na Slovensku – 
Zastupovanie klienta v mimoriadne citlivom spore 
o zákaze neoprávnených zásahov do autorského prá-
va k logu, ktoré je príznačné pre podnikanie klienta. 
Predmetné konanie sa týka autorskoprávneho sporu 
týkajúceho sa vyobrazenia a používania loga spoloč-
nosti. Vzhľadom na skutočnosť, že klient je jedným zo 
strategických podnikov a prípadný zákaz používania 
jeho symbolov môže mať významný vplyv nie len pre 
korporátnu identitu, ale aj na percepciu jej značky zo 
strany širokej (nie len slovenskej) verejnosti len pod-
čiarkuje dôležitosť tohto sporu.

Banking
Slovanet, a.s. – Tatra Banka, a.s. – Komplexné 
zastúpenie klienta Slovanet, a.s. pri zmene úveru-
júcej inštitúcie, ktorého súčasťou bola komplexná 
úverová a zabezpečovacia dokumentácia. tak, aby 
sme pre klienta zabezpečili plynulý prechod na nové 
financovanie.

Jedna z najväčších spoločností na Slovensku – 
Konsolidácia zostatkov v celej skupine (Cash 
Pooling) – Účelom projektu je konsolidácia a zefek-
tívnenie toku financií v spoločnostiach veľkej skupiny 
spoločností, zavedením tzv. „Zero balancing cash 
pool“ systému, ktorý na dennej báze sústreďuje de-
bity a kredity spoločností skupiny na jeden držiteľský 
účet, pričom debety spoločností sú vyrovnávané kre-
ditmi spoločností.

Nehnuteľnosti
Franco Real Estates, s.r.o., – Developerský pro-
jekt, v rámci ktorého došlo k prevodu nehnuteľností 
vo vlastníctve VUB banky do vlastníctva spoločnosti 
Franco Real Estates v celkovo 67 lokalitách. Naša 
kancelária zastupovala kupujúceho – spoločnosť 
Franco Real Estates patriacu pod holding Franco de 
Poisd’eau & Cie. Súčasný prevod vlastníckeho práva 
k takému množstvu nehnuteľností na celom území 
SR doposiaľ podľa nám dostupných informácii reali-
zovaný ešte nebol.

O transakcii napísali:

„Realitnou transakciou roka je obchod medzi 
VÚB a Francom.“

„Nový majiteľ tak transakciou získa dlhodobý príjem 
vo forme nájomného. VÚB, naopak, odomkla finančnú 
hodnotu svojich pobočiek a premenila ich na hoto-
vosť.“ - HNonline

„Nový majiteľ prevzal nehnuteľnosti po celom Slo-
vensku…“ - eTrend

„Túto transakciu možno považovať za jedinečnú 
vzhľadom na zložitosť predaného portfólia – z hľa-
diska typu budov a regionálnej distribúcie.“ - PR mana-
žér VÚB Dominik Miša – eTrend

Gróf Mihály Széchenyi – navrátenie majetku. Na 
základe analýzy historického inštitútu konfiškácie 
majetkov občanov nemeckej, maďarskej národnosti 
a tzv. „nepriateľov štátu“ v období pred II. svetovou 
vojnou, po II. svetovej vojne a v období socializmu, 
naša advokátska kancelária v rámci zastupovania 
šľachtických rodín pripravila a podala žalobu na ur-
čenie vlastníckeho práva.

STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o
Dunajská 15
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 20 85 05 80
e-mail: office@svap.sk
www.svap.sk
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Stentors advokátska kancelária s.r.o. 

Tím právnych poradcov Stentors od roku 2018 
vedú partneri Michal Hulena, Vladimír Kordoš 
a Peter Neštepný. Pracujeme pre medzinárodnú 
a lokálnu klientelu, máme silné medzinárodné 
zázemie, ktoré nám poskytuje sieť Parlex Group 
ale aj dlhoročné pracovné skúsenosti partnerov 
so zahraničnými advokátskymi kanceláriami 
v Európe, v USA a na Blízkom východe. Vďaka 
Parlex Group vieme poskytnúť klientom okam-
žité využitie prvotriednych právnych poradcov 
v 25 krajinách. Spolupráca stredne veľkých ad-
vokátskych kancelárii s neoceniteľnou znalosťou 
špecifík miestneho trhu prináša výhody nadná-
rodných advokátskych kancelárii pri zachovaní 
veľkej miery butiquovej flexibility a priaznivých 
cien za služby.

Pracujeme vo variabilných tímoch za zachovania 
zdravého pomeru junior a senior konzultantov, ad-
ministratívne zázemie tímom poskytuje kvalitný bac-
koffice personál. Spoluprácou s nami klient získava 
dlhodobého a lojálneho partnera v každej sfére a eta-
pe svojho podnikania. Pri poskytovaní právneho po-
radenstva kladieme dôraz na chápanie obchodných 
súvislostí v rôznych sektoroch podnikania a praktickú 
hodnotu pre klienta. Základnú štruktúru našej práce 
sústreďujeme v nasledujúcich oblastiach práva:

 	Obchodné spoločnosti a M&A,
 	Nehnuteľnosti,
 	Všeobecné obchodné vzťahy,
 	Bankovníctvo a financovanie,

 	Sporová agenda, insolvencia,
 	Zdravotníctvo a farmácia,
 	IP, IT, TMT.

UŽŠIE ZAMERANIE
Naše služby získavajú medzinárodné ocenenia, 
v právnej oblasti bankovníctva a financovania, ale aj 
M&A, pracovného práva a práva nehnuteľností, sme 
súčasťou prestížnych IFLR a LEGAL 500 hodnotení. 
V práve nehnuteľností sa radíme medzi dominantné 
kancelárie na domácom trhu, zastupujeme dvoch 
z top 10 industriálnych developerov z rebríčka 
podľa dokončenej plochy skladov a hál. V oblasti 
insolvencie sa venujeme vzdelávaniu správcov kon-
kurznej podstaty, tak isto im poskytujeme poraden-
stvo v konkurzných, mimosúdnych, súdnych, trest-
ných ale aj daňových konaniach.

S ohľadom na ciele a záujmy našich klientov zo sek-
tora farmácie a zdravotníctva sme sa stali členom 
Zväzu chemického a farmaceutického prie-
myslu Slovenskej republiky (ZCHFP). Spomedzi 
61 členov sme jedinou advokátskou kanceláriou. 
Našou úlohou je jednak podpora zväzu v oblasti 
legislatívy, ale tak isto podpora jednotlivých členov 
ZCHFP, a to pri riešení akýchkoľvek právnych otázok 
v ich jednotlivých podnikateľských odvetviach. In-
formácie z odborných seminárov, kontakty v rámci 
zväzu a najmä praktické skúsenosti získané pri na-
šom pôsobení s ostatnými členmi zväzu aktívne vy-
užívame aj pri poskytovaní poradenstva pre našich 
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klientov. ZCHFP svoju činnosť a aktivity zameriava 
na hájenie obchodných a podnikateľských záujmov 
chemického a farmaceutického priemyslu v dialógu 
s parlamentom a vládou, s odborovými centrálami, 
záujmovými skupinami, národnými a medzinárod-
nými vládnymi a nevládnymi organizáciami, ako 
aj na podporu podnikania svojich členských sub-
jektov prostredníctvom odborného informačného 
servisu.

PRE TECHNOLÓGIU PROSTREDNÍCTVOM 
TECHNOLÓGIE
Sme si vedomí, akú úlohu zohrávajú aj v práve in-
formačné technológie a digitalizácia, preto sa od 
počiatku venujeme svojej práci ruka v ruke s mo-
dernými technológiami. Stojíme za ľuďmi plnými 
entuziazmu, s víziami a progresívnym myslením, 
rozhodli sme preto vstúpiť do prostredia block- 
chainu a kryptomien. Prijímame od klientov v ob-
lasti IT alebo IP, nových technologických start-upov 
alebo vývojových centier väčšinu obchodovateľ-
ných kryptomien. Pomáhame technológii rásť jej 
posilňovaním v podnikateľskom prostredí – robíme 
to najlepšie pre technológiu prostredníctvom tech-
nológie. V rámci našich aktivít v práve duševného 
vlastníctva a informačných technológii, poskytu-
jeme bezplatnú právnu pomoc o.z. Aj Ty v IT, ktoré 
podporuje ženy v štúdiu informačných technológii, 
ale aj pôsobenie žien v IT sektore ako také.

ZODPOVEDNE PRE SPOLOČNOSŤ
Cítime spoločenskú zodpovednosť, preto využívame 
to, čo vieme robiť najlepšie v prospech komunity. Po-
skytujeme PRO BONO právne poradenstvo občian-
skym združeniam a neziskovým organizáciám, z ktorý 
si, z hľadiska celospoločenského významu, za všetky 
dovolíme spomenúť o.z. Srdcom doma. Spolu so 
Srdcom doma sme presvedčení, že niektoré časti 
platného Volebného zákona nie sú v súlade s Ústa-
vou ani s niektorými článkami Európskeho dohovoru 
o ochrane ľudských práv. Našim cieľom je, aby každý 
občan s právom voliť na území Slovenska, mal mož-
nosť využiť toto právo aj v prípade, že je v čase vo-
lieb mimo územia republiky, a to vo všetkých typoch 
volieb. Pripravili sme preto návrh na zmenu Zákona 
o podmienkach výkonu volebného práv a vypracovali 
návrh na Ústavný súd SR, ktorý namieta nesúlad 
niektorých častí Volebného zákona s Ústavou SR.

Stentors advokátska kancelária s.r.o.
Hodžovo námestie 2A
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 33 33 88 88
e-mail: office@stentors.eu
www.stentors.eu
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Škubla & Partneri s. r. o. 

Škubla & Partneri patrí k najväčším advokát-
skym kanceláriám na Slovensku. Jej tím tvorí 
viac ako dvadsať právnikov, odborníkov s dl-
horočnými skúsenosťami v širokom spektre 
právnych odvetví, podporovaných tímom práv-
nych asistentov a administratívnym personá-
lom. Okrem zakladajúceho partnera Mgr. Mar-
tina Škublu ďalšími partnermi kancelárie sú: 
JUDr. Dušan Ďurík, Mgr. Martin Fábry, LL.M., 
JUDr. Ing. Erika Galgóciová, LL.M. a JUDr. Marián 
Šulík, LL.M.

NÁŠ PRÍSTUP
Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na 
komplexnú a detailnú znalosť jednotlivých právnych 
problematík s praktickým riešením klientskych zále-
žitostí. Umožňuje nám to aj kombinácia dôkladného 
poznania lokálneho právneho a podnikateľského pro-
stredia, skúsenosti s projektovo zameranými prípad-
mi a špecializácia viacerých našich členov na výrazne 
špecifické oblasti právnickej praxe (napr. bankové fi-
nancovanie, sporová agenda so zameraním najmä na 
akcionárske spory a ochranu osobnosti a na riešenie 
zložitých sporov, legislatíva, zdravotnícke právo).

KLIENTELA
K našej klientele patrili alebo patria významné spo-
ločnosti z oblasti private equity, bankovníctva a fi-
nancií, energetiky, médií, zdravotníctva, real estate 
a správy nehnuteľností, rozhlasového a televízneho 

vysielania a herného biznisu. Právne poradenstvo 
sme poskytovali aj viacerým inštitúciám verejného 
práva a organizáciám tretieho sektora. Zrealizovali 
sme tiež viacero projektov bezplatnej právnej pomo-
ci v rámci nášho pro bono programu pre súkromné 
osoby aj neziskové entity.

ČO PONÚKAME
Poskytujeme 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 stálych 
klientov patria však aj spoločnosti so sídlom v Ho-
landsku, na Cypre, či Jersey.

VÝZNAMNÉ SKÚSENOSTI
 	Súdny spor: Paroplyn Holdings Limited vs. Brati-

slavská teplárenská (BAT) – právne poradenstvo 
a zastupovanie pred všetkými stupňami súdov SR, 
vrátane ÚS SR ako aj v konaní pred ESĽP v dvoch 
mediálne známych sporoch o zaplatenie odplát za 
dodávky energie. Exekučné konanie o vymoženie 
peňažnej pohľadávky.

 	Komplexné poradenstvo a zastupovanie klien-
ta v bezprecedentnom súdnom spore so štátom 
týkajúcom sa protiústavného zákazu zisku zdra-
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votných poisťovní, v ktorom je dotknutý majetok 
klienta v hodnote rádovo v stovkách miliónov eur. 
Zastupovanie klienta v súdnom konaní na národ-
nej úrovni a právna podpora klienta v rámci medzi-
národného rozhodcovského konania.

 	Zastupovanie slovenskej finančnej inštitúcie v súd-
nom a arbitrážnom spore z finančných derivátov 
(viac ako 100 mil. eur). Išlo o jeden z najväčších 
súdnych sporov v SR vôbec.

 	Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvis-
losti s uplatňovaním dane z emisných kvót vrátane 
konania pred Súdnym dvorom EÚ o posúdení súla-
du tejto dane s právom EÚ.

 	Zastupovanie klientov vo viacerých konaniach 
pred ÚS SR súvisiacich s ochranou súkromia pred 
odpočúvaním, ktoré sa týkajú zatiaľ praxou nevy-
riešených aplikačných problémov.

 	Zastupovanie klientov pred ESĽP ohľadne poruše-
nia ich ľudských práv nezákonným zásahom štát-
nej moci – išlo o jednu z najznámejších a mediálne 
najväčších „káuz“ v SR.

 	Zastupovanie jedného z najväčších vydavateľov 
v SR v celej šírke spektra osobnostných súdnych 
sporov. Zastupovanie zahŕňa komplexné právne 
poradenstvo v súvislosti s ochranou slobody slova 
vrátane zastupovania na ÚS SR i v prípadných ko-
naniach pred ESĽP.

 	Komplexné právne poradenstvo kupujúcemu vrá-
tane právneho due diligence pri akvizícii Sberbank 
Slovensko a Dexia banky.

 	Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s na-
dobudnutím aktív niekoľkých mediálnych a vyda-
vateľských domov vrátane následnej reorganizácie 
investičného portfólia.

 	Právne poradenstvo pri viacerých akvizíciách ne-
mocníc a siete lekární.

 	Projekt SKY PARK – komplexné právne poraden-
stvo v súvislosti s developmentom, realizáciou 
a predajom rezidenčných jednotiek verejnosti vý-
nimočného projektu v centre Bratislavy, navrhnu-
tého svetoznámou architektkou Zahou Hadid.

 	Bory Mall – komplexné právne poradenstvo súvi-
siace s výstavbou, poradenstvo pri syndikovanom 
financovaní výstavby projektu a pri riešení staveb-
ných sporov.

 	Projekt Rezidencie pri Mýte – komplexné práv-
ne poradenstvo v súvislosti s výstavbou projektu 
i jeho financovaním.

 	Projekt Nová terasa II. – právne poradenstvo vo vy-
braných otázkach súvisiacich s výstavbou projektu 

a komplexné právne poradenstvo klientovi, ako 
dlžníkovi a investorovi, pri jeho financovaní.

 	Rosum – office centrum – komplexné právne pora-
denstvo v súvislosti s inžinieringom, developmen-
tom, výstavbou a financovaním výstavby projektu.

 	Komplexné poradenstvo v oblasti verejného zdra-
votného poistenia viacerým zdravotným poisťov-
niam a ich akcionárom.

 	Poradenstvo v oblasti rozhlasového a televízneho 
vysielania.

 	Riešenie akcionárskych vzťahov akcionárov z rôz-
nych jurisdikcií v holdingových spoločnostiach so 
sídlom na Cypre a Jersey.

 	Komplexné právne poradenstvo viacerým klien-
tom z rôznych odvetví v súvislosti s problematikou 
ochrany osobných údajov.

Škubla & Partneri s. r. o.
Digital Park II
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 57 78 88 00
e-mail: office@skubla.sk
www.skubla.sk
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URBAN STEINECKER GAŠPEREC 
BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ je 
full service advokátska kancelária s pevnými 
hodnotami a stabilným miestom v silnom kon-
kurenčnom prostredí. Naším cieľom poskytovať 
klientom nielen klasické právne služby, ale aj 
nadštandardný servis.

Pri spolupráci s našou kanceláriou klienti najviac 
oceňujú, že na jednom mieste dostanú vysoko kvalifi-
kované a profesionálne poradenstvo vo všetkých sfé-
rach ich pracovného aj súkromného života. Široký zá-
ber nášho pôsobenia kombinujeme s precíznosťou, 
vytrvalosťou a záväzkom dotiahnuť veci do konca. 
Riadime sa zásadou, že výsledky našej práce musia 
vždy prekonať očakávania klienta.

Uvedomujeme si, že v zložitých kauzách a náročných 
projektoch rozhodujú skúsenosti, logické uvažovanie 
a taktické schopnosti. Preto pri zastupovaní klientov 
premýšľame strategicky a predvídavo. Považujeme za 
samozrejmosť, že klientom ponúkame riešenia, ktorý-
mi vieme rýchlo a efektívne dosiahnuť stanovený cieľ.

Dlhoročné odborné skúsenosti každého partnera na-
šej kancelárie sú garanciou toho, že klient je v dob-
rých rukách. Špecializácia, ale zároveň i zastupiteľ-
nosť kľúčových členov tímu, dáva našim klientom 
komfort, vďaka ktorému sa môžu plne sústrediť na 
svoje podnikateľské či iné aktivity.

Advokátska kancelária URBAN STEINECKER GAŠPE-
REC BOŠANSKÝ poskytuje komplexné právne pora-

denstvo vo všetkých oblastiach a na vysokej úrovni. 
Sme tu pre to, aby ste mohli byť vždy o krok vpred.

SÚŤAŽNÉ PRÁVO A ŠTÁTNA POMOC
Mimoriadne bohaté znalosti a skúsenosti získali naši 
právnici počas dlhoročného pôsobenia v advokácii, 
ako aj v Európskej komisii v Bruseli na Generálnom 
riaditeľstve súťažného práva, vďaka čomu dokážu pri 
poskytovaní právnych služieb zohľadniť aj prístup sú-
ťažných autorít.

Klientom poskytujeme komplexné právne poraden-
stvo a zastupovanie pred Európskou komisiou, Pro-
timonopolným úradom SR a súdmi v oblasti kartelov 
a vertikálnych dohôd obmedzujúcich hospodársku 
súťaž, zneužívania dominantného postavenia, kon-
centrácií a štátnej pomoci.

Našim klientom rovnako poskytujeme právnu pomoc 
pri neohlásených inšpekciách, posudzovaní výme-
ny senzitívnych informácií pri právnych previerkach 
a transakciách, zastupovaní v žiadostiach o imunitu 
(leniency) a v neposlednom rade pri nastavení na 
mieru šitých compliance programov, týkajúcich sa 
zlučiteľnosti so súťažným právom.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A PRÁVO ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA
Naši právnici majú bohaté skúsenosti najmä v ob-
lastiach nakladania s odpadmi, ťažby nerastných 
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surovín, geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany 
ovzdušia, pôdy, vôd a iných zložiek životného pro-
stredia. Klienti pritom oceňujú, že okrem právneho 
hľadiska rozumieme aj fungovaniu tohto sektora.

Špeciálne sa venujeme právnemu poradenstvu v ob-
lasti ekologických záťaží, emisií, právnych previerok 
z hľadiska environmentálneho compliance, získava-
niu licencií a povolení, ako aj posudzovaniu vplyvov 
na životné prostredie (EIA/SEA).

V oblasti odpadového hospodárstva poskytujeme 
právne služby všetkým dotknutým subjektom – ob-
ciam, pôvodcom odpadu, výrobcom vyhradených 
výrobkov, zberovým spoločnostiam, spracovateľom 
odpadov, organizáciám zodpovednosti výrobcov, koor-
dinačným centrám, investorom a rôznym združeniam.

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A FÚZIE A AKVIZÍCIE 
(M&A) 
Klientom poskytujeme komplexné právne služby 
v oblasti M&A, kde naši právnici nadobudli bohaté 
transakčné skúsenosti pri zastupovaní klientov v po-
zícii kupujúcich aj predávajúcich. Samozrejmosťou 
sú detailné právne previerky (due diligence), štruktú-
rovanie transakcií, príprava a negociácia transakčnej 
dokumentácie, zabezpečenie dokumentácie k finan-
covaniu transakcie, získanie potrebných povolení 
a licencií, právne poradenstvo pri výmene citlivých 
informácií, vrátane oznámenia transakcie (koncen-
trácie) Protimonopolnému úradu SR alebo Európskej 
komisii, ako aj post-transakčné poradenstvo.

Okrem štandardných otázok korporátneho práva ako 
sú zakladanie, zmeny, rušenie, likvidácia, zlučovanie/
rozdeľovanie spoločností sa v tejto oblasti venujeme 
aj zložitým nastaveniam korporátnych štruktúr.

V oblasti corporate governance sa špecializujeme 
na optimálne nastavenie vzťahov a pravidiel medzi 
riadiacimi, výkonnými a kontrolnými orgánmi, rozde-
lenie právomocí manažmentu a prípravu interných 
predpisov.

SÚDNE SPORY A ARBITRÁŽE

Nebojíme sa citlivých káuz, máme mimoriadne boha-
té skúsenosti siahajúce od náročných prípadov pred 

Najvyšším súdom SR, Ústavným súdom SR a Európ-
skym súdom pre ľudské práva až po jednoduché pla-
tobné rozkazy, keď zastupujeme tak korporácie, ako 
aj privátnych klientov.

Klientov zastupujeme vo všetkých fázach súdneho či 
rozhodcovského konania, vrátane súdneho priesku-
mu rozhodnutí správnych orgánov. Riešime kauzy 
najmä v oblastiach občianskeho a obchodného 
práva, pracovného práva, nehnuteľností, daňového 
práva, súťažného práva, zmenkového práva, mediál-
neho práva a ochrany osobnosti, práva duševného 
vlastníctva, medicínskeho práva, rodinného práva 
a konkurzného práva.

Špecializujeme sa aj na právne zastupovanie pri od-
škodňovaní pozostalých v prípadoch rozličných ne-
šťastí, nehôd, úrazov a tragických úmrtí.

NEHNUTEĽNOSTI A STAVEBNÍCTVO
Naši právnici dobre poznajú realitný trh a poskytujú 
široké portfólio služieb od prípravy územia, vyspo-
riadanie majetkových vzťahov, povoľovacie konania, 
výstavbu, užívanie a správu rozličných projektov, až 
po dispozíciu s nehnuteľnosťami, zahŕňajúcu najmä 
kúpu, predaj a nájom pozemkov, budov, bytov a ne-
bytových priestorov.

Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb pre 
najväčšie developerské spoločnosti, ale aj menším 
či začínajúcim spoločnostiam a privátnym klientom. 
Preto veľmi dobre rozumieme špecifikám a potrebám 
rozličných projektov a transakcií, od komplexných 
a náročných, až po drobné a jednoduché.

Klientom poskytujeme komplexné poradenstvo pri 
kúpe, predaji, prenájme, výstavbe a rekonštrukcii 
všetkých druhov nehnuteľností, vrátane právnych 
previerok, povoľovacích procesov a v neposlednom 
rade pri štruktúrovaní realitných projektov a negoci-
áciách transakčných dokumentov.
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URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ,  
s.r.o., advokátska kancelária
Havlíčkova 16
811 04 Bratislava
Tel.: +421 911 959 999
e-mail: office@usgb.sk
www.usgb.sk
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V4 Legal, s.r.o. 

V4 Legal je moderná advokátska kancelária pô-
sobiaca na území Slovenskej republiky, Českej 
republiky, Poľska a Maďarska. Od svojho založe-
nia v roku 2008 sa V4 Legal profiluje ako špecia-
lista na cezhraničnú spoluprácu v rámci regiónu 
Vyšehradskej štvorky.

Našou prednosťou je podrobná znalosť miestnych 
špecifík jednotlivých právnych systémov v okolitých 
krajinách. Naši klienti preto majú možnosť získať 
vysokokvalifikované služby nielen v jednej krajine, 
ale prostredníctvom našich znalostí a skúseností aj 
legislatívne výhody v ďalších krajinách. V spolupráci 
s daňovými poradcami, audítormi a účtovníkmi pat-
riacimi do našej poradenskej skupiny V4 Group ponú-
kame komplexné riešenia pod jednou strechou.

Pre právnikov V4 Legal je kľúčovou zásadou práca 
v tíme a cezhraničná spolupráca našich kancelárií. Aj 
preto sme schopní pripravovať cezhraničné projekty 
ako jeden poradca na viacerých miestach súčasne.

Naši právnici sa orientujú predovšetkým na obchod-
no-právne poradenstvo, avšak zameriavame sa aj na 
špecifické právne oblasti, ako sú daňové právo, právo 
duševného vlastníctva, energetické, dopravné či trest-
né právo. Participujeme tiež na projektoch verejného 
obstarávania a pri realizácií developerských projektov 
vystupujeme ako generálni právni poradcovia. Viace-
ré z našich špecializácií sú vysoko hodnotené aj medzi 
odbornou verejnosťou, aj preto pravidelne získavame 
ocenenia v ankete „Právnická firma roka“.

Pri práci uprednostňujeme tvorivý prístup zameraný 
na dosiahnutie konkrétneho výsledku, ponúkame 
inovatívne riešenia a moderné postupy pri komuni-
kácií s klientom.

Ponúkame alternatívu k medzinárodným poraden-
ským korporáciám, preto našou garanciou je obsluha 
klienta v jeho rodnom jazyku, bez potreby tlmočníka 
a zdĺhavej elektronickej komunikácie. Pre klientov 
tým zabezpečujeme nielen komfortný, ale najmä 
efektívny prístup k našim službám.

V4 Legal je členom viacerých regionálnych komôr 
a spolkov propagujúcich regionálnu spoluprácu. 
Podporujeme projekty zamerané na vzdelávanie štu-
dentov na univerzitách ako aj projekty zaoberajúce sa 
otázkami aplikačnej praxe v rámci stredoeurópskeho 
regiónu organizované pre odbornú verejnosť.

V4 Legal, s.r.o.
Tvrdého 4
010 01 Žilina
Tel.: +421 4 13 21 12 90
e-mail: info@v4legal.sk
www.v4legal.sk
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Valko Marián & partners, s.r.o. 

Advokátska kancelária Valko Marián & partners, 
s.r.o. pôsobí vo všetkých oblastiach práva s vý-
nimkou trestného práva, pričom významnú časť 
jej agendy predstavuje zastupovanie klientov 
v sporových konaniach, ako aj rozsiahla analytická 
činnosť predstavujúca tvorbu koncepcie ďalšieho 
postupu klientov v právne zložitých situáciách.

Od roku 2003 tvorí Valko Marián & partners, s.r.o. sú-
časť siete spolupracujúcich európskych advokátskych 
kancelárií IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK, čo 
umožňuje jej klientom využívať znalosť miestneho 
právneho prostredia a úzku spoluprácu členov siete 
predovšetkým pri transakciách s medzinárodným prv-
kom. IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK zastupuje 
svojich klientov v šestnástich štátoch Európskej únie.

Kvalita a spoľahlivosť advokátskej kancelárie Valko 
Marián & partners, s.r.o. spočíva na stabilnom tíme 
právnikov, ktorého súčasťou sú advokáti s ukonče-
ným vzdelaním na prestížnych zahraničných univer-
zitách, či právnici pravidelne publikujúci v odborných 
časopisoch.

Špecializácia členov tímu Valko Marián & partners, 
s.r.o. na jednotlivé oblasti práva umožňuje advokát-
skej kancelárii poskytovať služby požadované a oča-
kávané klientmi zvyknutými na vysoké nasadenie 
a špičkovú úroveň právneho servisu.

Právnici Valko Marián & partners, s.r.o. majú boha-
té skúsenosti so zastupovaním klientov na všetkých 

stupňoch súdov Slovenskej republiky vrátane Naj-
vyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného 
súdu Slovenskej republiky, ako aj Európskeho súdu 
pre ľudské práva a slovenských a medzinárodných 
arbitrážnych súdoch, vrátane renomovaných rozhod-
covských súdov zahraničných obchodných a prie-
myselných komôr. V súvislosti so špecializáciou kan-
celárie na sporovú agendu sa klientela advokátskej 
kancelárie rozvíja predovšetkým v oblasti význam-
ných projektov bankového a stavebného sektoru, 
kde Valko Marián & partners, s.r.o. poskytuje právne 
stanoviská pri stanovení postupu klientov v ďalšom 
priebehu kauzy a následne zastupuje svojich klientov 
pred súdmi, ako aj v mimosúdnych rokovaniach pri 
uplatňovaní práv zo zmlúv o dielo, zmlúv o združení, 
úverových zmlúv a obchodných vzťahov súvisiacich 
predovšetkým so zabezpečením financovania projek-
tov. Vďaka skúsenostiam, unikátnemu know – how, 
nasadeniu a profesionálnemu prístupu pri zastupo-
vaní klientov pri sporových konaniach sa rozširuje 
portfólio mandátov advokátskej kancelárie Valko 
Marián & partners, s.r.o. pri zastupovaní klientov aj 
v ďalších oblastiach hospodárskeho života.

Advokátska kancelária aktívne pôsobí aj pri zastupo-
vaní klientov v sporoch týkajúcich sa ochrany osob-
nosti, v ktorých úspešne zastupuje práva klientov 
v spore o ochranu osobnosti a náhradu nemajetko-
vej ujmy. Do agendy kancelárie patrí aj zastupovanie 
klientov ako veriteľov v rámci konkurzných konaní. 
Prax kancelárie dotvárajú aj mandáty na zastupova-
nie v sporoch o určenie práv k nehnuteľnostiam.
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Okrem sporovej agendy je advokátska kancelária 
Valko Marián & partners, s.r.o. pravidelne oslovova-
ná klientmi pri poskytovaní poradenstva aj v oblasti 
developerských projektov, v rámci ktorých poskytuje 
komplexné právne služby vrátane due diligence, na-
stavenia financovania projektu a úpravy zmlúv s do-
dávateľmi a obchodnými partnermi.

K pravidelnej agende advokátskej kancelárie Valko 
Marián & partners, s.r.o. patrí poradenstvo a zastu-
povanie v oblasti pracovného práva, pričom pracov-
no-právny tím advokátskej kancelárie opakovane 
získava mandáty okrem lokálnych investorov aj od 
nadnárodných holdingov. Pracovno-právny tím Val-
ko Marián & partners, s.r.o. zabezpečuje pre klientov 
služby spočívajúce vo vypracovávaní právnych sta-
novísk, analýz a pracovnoprávnych dokumentov na 
dennej báze, rovnako ako vykonáva due diligence 
a poskytuje právne poradenstvo vrátane zastupova-
nia pred orgánmi štátnej správy a súdmi v prípade 
vážnych pracovných úrazov.

V roku 2018 sa naďalej rozvíjala aj oblasť poskytova-
nia právnych služieb súvisiacich s agendou verejného 
obstarávania, ktorá spočíva v pravidelnom zabez-
pečovaní právnych stanovísk a dokumentov využí-
vaných klientmi pri príprave a účasti v konkrétnych 
verejných súťažiach.

V oblasti daňového práva bola v roku 2018 advo-
kátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o. na-
ďalej aktívna pri spracovávaní analýz a poskytovaní 
stanovísk k špecifickým otázkam daňových kontrol 
a uplatňovania režimu DPH pri intrakomunitárnych 
dodaniach tovaru, nehnuteľností a služieb.

V súvislosti s korporátnou agendou poskytuje Valko 
Marián & partners, s.r.o. služby pre slovenské, ako aj 
zahraničné subjekty investujúce v Slovenskej republi-
ke. Právne poradenstvo pokrýva oblasť korporátnych 
zmien spoločností, transformácií právnych foriem 
a zlučovania spoločností, ako aj dennú agendu spo-
jenú s obchodnou činnosťou spoločností.

Valko Marián & partners, s.r.o.
Porubského 2
811 06 Bratislava
Tel.: + 421 2 32 31 38 20
e-mail: office@mvalko.sk
www.mvalko.sk
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VIVID LEGAL 

VIVID LEGAL je etablovaná, no dynamicky sa roz-
víjajúca advokátska kancelária novej generácie. 
Naše silné odborné, jazykové, technologické a fi-
nančné zázemie nám umožňuje poskytovať kom-
plexný právny servis na najvyššej úrovni, a to tak 
menším a stredne veľkým podnikateľským sub-
jektom a súkromným investorom, ako aj veľkým 
nadnárodným korporáciám. Máme mnohoročné 
skúsenosti s právnym poradenstvom pri stov-
kách zložitých projektov a transakcií zasahujú-
cich do najrôznejších oblastí práva realizovaných 
najmä v krajinách CEE a v Severnej Amerike.

Náš tím pozostáva zo 16 právnikov, a to 9 advokátov 
a 7 advokátskych koncipientov.

OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE

Právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície

V priebehu roka 2019 sme v tejto oblasti poskytli po-
radenstvo napr.:

 	spoločnosti Arca Capital Slovakia pri akvizícii 
100 % akcií spoločnosti BUKOCEL a jej 4 dcérskych 
spoločností podnikajúcich v oblasti výroby sulfáto-
vej buničiny,

 	spoločnosti ACS teplo pri akvizícii spoločnosti VNG 
Slovakia podnikajúcej v oblasti dodávok zemného 
plynu a súčasne vlastniacej 49 % akcií spoločnosti 
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., ktorá je vý-
znamným dodávateľom tepla v meste Nitra,

 	spoločnosti Arca Investments pri akvizícii 50 % akcií 
spoločnosti Finportal patriacej medzi popredné bro-
kerpool spoločnosti na slovenskom finančnom trhu,

 	spoločnosti Panoramis pri akvizícii 98 % akcií 
spoločnosti HEDAK, ktorá prevádzkuje polikliniku 
Mýtna v Bratislave a neštátne zdravotné zariadenie 
aSANTE.

Hospodárska súťaž a verejné obstarávanie
v priebehu roka 2019 sme v tejto oblasti napr.:

 	zastupovali spoločnosť Arca Investments ako na-
dobúdateľa kontroly vo veci oznámenia koncen-
trácie Protimonopolnému úradu SR, ktorá spočí-
vala v získaní výlučnej kontroly nad spoločnosťou 
AXASOFT, ktorá je významnou spoločnosťou pôso-
biacou v oblasti vývoja a dodávky softvéru, v ob-
lasti podnikového aplikačného softvéru a v oblasti 
sieťových infraštruktúr,

 	zastupovali skupinu Manuvia ako nadobúdateľa 
kontroly vo veci oznámenia koncentrácie Proti-
monopolnému úradu SR, ktorá spočívala v získaní 
spoločnej kontroly nad podnikateľmi zo skupiny 
EDYMAX, pôsobiacimi na trhu personálneho lea-
singu a trhu recruitmentu,

 	zastupovali spoločnosť Arca Capital Slovakia ako 
nadobúdateľa kontroly vo veci oznámenia koncen-
trácie Protimonopolnému úradu SR, ktorá spočí-
vala v získaní výlučnej kontroly nad spoločnosťou 
BUKOCEL a jej 4 dcérskymi spoločnosťami, podni-
kajúcimi v oblasti výroby sulfátovej buničiny,
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 	zastupovali spoločnosť Arca Investments ako na-
dobúdateľa kontroly vo veci oznámenia koncen-
trácie Protimonopolnému úradu SR, ktorá spočí-
vala v získaní spoločnej kontroly nad spoločnosťou 
Finportal, patriacou medzi popredné brokerpool 
spoločnosti na slovenskom finančnom trhu,

 	poskytli poradenstvo mestu Trnava pri verejnom ob-
starávaní dopravcu mestskej autobusovej dopravy.

Developerské projekty a nehnuteľnosti
V priebehu roka 2019 sme v tejto oblasti poskytli po-
radenstvo napr.:

 	spoločnosti ACS 5 v procese negociácie zmluvných 
podmienok výstavby 6 polyfunkčných bytových do-
mov, ako aj v procese prípravy zmluvnej dokumen-
tácie pre jednotlivých klientov v rámci predaja by-
tov a nebytových priestorov – projekt „Pod vinicou“,

 	spoločnosti ACS Kominárska v rámci povoľovacie-
ho procesu a správnych konaní podľa stavebného 
zákona za účelom povolenia výstavby polyfunkč-
ného bytového domu – projekt „Kominarca“,

 	spoločnosti LOCUS PLUS v procese kontrahovania 
architektonických služieb pre investičnú výstavbu 
výškovej budovy v Bratislave.

Energetika
v priebehu roka 2019 sme v tejto oblasti poskytli po-
radenstvo napr.:

 	spoločnosti ACS teplo v procese due diligence spo-
ločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, podni-
kajúcej v oblasti dodávok tepla v meste Nitra, ako 
aj v procese pripomienkovania akvizičnej zmluvnej 
dokumentácie týkajúcej sa nadobudnutia jej ma-
terskej spoločnosti,

 	spoločnosti ACS teplo v procese due diligence spo-
ločnosti KMET Handlová podnikajúcej v oblasti 
dodávok tepla v meste Handlová, ako aj v procese 
prípravy akvizičnej zmluvnej dokumentácie.

Duševné vlastníctvo a informačné technológie
V priebehu roka 2019 sme v tejto oblasti poskytli po-
radenstvo napr.:

 	spoločnosti iDelia ohľadom prevádzkovania a zdo-
konalenia on-line platformy predaja potravín (e-sho-

pu) s využitím synergií so súčasnou maloobchodnou 
sieťou potravín spoločnosti Delia potraviny,

 	spoločnosti Arca Investments pri majetkovom vstupe 
do start up-u vyvíjajúceho softvér fungujúci na báze 
umelej inteligencie, konkrétne strojového učenia,

 	spoločnosti Mechanic Animation Europe pri prí-
prave komplexnej zmluvnej dokumentácie upra-
vujúcej výrobu, financovanie výroby a distribúciu 
audiovizuálneho diela – prvej série animovaného 
seriálu, ktorá pozostáva z 26 epizód.

Kapitálový trh a bankovníctvo
v priebehu roka 2019 sme v tejto oblasti poskytli po-
radenstvo napr.:

 	finančnej skupine Arca pri zmenkových obchodoch 
v celkovom objeme cca 450 mil. eur,

 	spoločnosti GOLDSIDE Asset Management vo veci 
konania pred NBS o vydanie licencie na výkon 
správcovskej činnosti, licencie na fond a licencie 
na vedenie samostatnej evidencie,

 	spoločnosti GOLDSIDE Asset Management pri prí-
prave komplexnej klientskej dokumentácie, distri-
bučnej dokumentácie s finančnými sprostredkova-
teľmi, ako aj internej dokumentácie potrebnej na 
spustenie predaja podielových listov investorom.

Konkurzy a reštrukturalizácie
v priebehu roka 2019 sme v tejto oblasti napr.:

 	zastupovali žalovaného v konaní o určenie popretej 
pohľadávky vo výške 167 mil. eur – konanie vyvola-
né konkurzom oceliarne SLOVAKIA STEEL MILLS,

 	zastupovali žalovaného v konaní o určenie neúčin-
nosti právnych úkonov v hodnote 12,2 mil. eur 
– konanie vyvolané konkurzom oceliarne SLOVA-
KIA STEEL MILLS,

 	zastupovali žalobcu v konaní o určenie neúčinnosti 
právnych úkonov v hodnote 9,3 mil. eur – konanie 
vyvolané konkurzom oceliarne SLOVAKIA STEEL 
MILLS.

Spory a arbitráže
V priebehu roka 2019 sme v tejto oblasti napr.:

 	zastupovali spoločnosť Silverside, ktorá je licenco-
vaným poskytovateľom spotrebiteľských úverov, 
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v cca 350 súdnych konaniach, v ktorých sa vymá-
hajú peňažné nároky zo zmlúv o spotrebiteľských 
úveroch,

 	zastupovali spoločnosť ELWING Slovakia ako ža-
lobcu v súdnom konaní, v ktorom sa domáha za-
platenia zmluvnej pokuty, ktorej aktuálna celková 
výška predstavuje 16 mil. eur.

OCENENIA

VIVID LEGAL
Bratislava Businnes Center V.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 20 66 44 59
e-mail:  office@vividlegal.sk
www.vividlegal.sk
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Vojčík & Partners, s.r.o. 

Advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners založil 
v roku 1991 v Košiciach prof. JUDr. Peter Vojčík, 
CSc. Nadviazal tým na právnickú tradíciu rodiny 
Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do obdobia 
1. ČSR. Dnes sieť advokátskych a patentových 
kancelárií vedie jeho syn, JUDr. Leo T. Vojčík.

Našim klientom poskytujeme kompletný právny ser-
vis na vysokej profesionálnej úrovni.

Obzvlášť hrdí sme na naše znalosti, skúsenosti, ale 
najmä výsledky v oblasti práva duševného vlastníctva. 
Hovorí sa o nás, že v tejto oblasti patríme na Slovensku 
k absolútnej špičke. Naša kancelária poskytuje viace-
rým popredným slovenským spoločnostiam a indivi-
duálnym klientom právny servis, vrátane zastupovania 
klientov v sporových a iných konaniach, ktoré sa týkajú 
autorských práv, ochranných známok, patentov, do-
mén, know-how a iných predmetov právnej ochrany. 
Naši klienti pôsobia, okrem iného, vo sférach tvorby 
diel výtvarných umení, diel hudobných, vývoja softvéru 
a spravovania dát, v architektúre, v oblasti vysielania 
a výroby záznamov, prevádzky internetových portálov 
a mnohých ďalších, v ktorých je potreba právnej ochra-
ny výsledkov tvorivej činnosti človeka prioritná.

Sme aktívni aj v poskytovaní služieb v iných oblas-
tiach práva, najmä práva obchodných spoločností, 
pracovného práva, akvizícií a podobne, pričom po-
četná je u nás i rôznorodá sporová agenda. Mnohým 
klientom poskytujeme dlhodobo komplexné právne 
služby a poradenstvo.

Naša kancelária je aktívna aj v oblasti vzdelávania 
a popularizácie práva. Viacerí naši členovia publi-
kujú vedecké a odborné práce, vrátane monografií. 
Medzi najvýznamnejšie patrí už tradične komen-
tár prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc. k Občianskemu 
zákonníku. Pod jeho vedením vyšla i monografia 
kolektívu autorov pod názvom Právo duševného 
vlastníctva.

Pre našich klientov realizujeme tiež školenia a odbor-
né semináre, naši členovia prednášajú dlhodobo na 
pôde Úradu priemyselného vlastníctva SR, Justičnej 
akadémie a sú členmi redakčných rád viacerých ve-
deckých a odborných časopisov. S dôverou sa na nás 
obracajú aj popredné slovenské média s otázkami 
týkajúcimi sa práva.

Podporujeme viaceré subjekty pôsobiace v kultúre, 
vzdelávaní a zaoberajúce sa charitatívnou činnosťou, 
medzi ktoré patria napríklad Dobrý anjel, Štátna fil-
harmónia Košice a Národné centrum práva duševné-
ho vlastníctva.

Sme hrdými členmi združenia IT Valley, Americkej, 
Britskej a Švajčiarskej obchodnej komory v Sloven-
skej republike.

V rámci aliancie advokátskych kancelárii COLLEGIUM 
sme schopní s našimi kolegami Urban and Hejduk 
z Prahy a Bitai & Partners z Budapešti poskytnúť na-
šim klientom priamu právnu podporu v Českej repub-
like a Maďarsku.



| 2020 | Významné advokátske kancelárie196

Vojčík & Partners, s.r.o.
Rázusova 28
040 01 Košice
Tel.: +421 5 56 23 01 11
e-mail: office@vojcik.sk
www.vojcik.sk
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Weinhold Legal, v.o.s. advokátska 
kancelária

Advokátska kancelária Weinhold Legal bola zalo-
žená v roku 1996 a v súčasnosti jej tím tvorí vyše 
štyridsať českých, slovenských a zahraničných 
právnikov, čo umožňuje úspešne kombinovať 
medzinárodné know-how s detailnou znalosťou 
domáceho prostredia.

Špecialisti Weinhold Legal poskytujú právne pora-
denstvo v nižšie uvedených oblastiach: bankovníc-
tvo, finančné služby a poisťovníctvo; konanie 
pred súdmi, správnymi orgánmi a rozhodcovské 
konanie; fúzie a akvizície; hospodárska súťaž; 
právo obchodných spoločností; nehnuteľnosti; 
reštrukturalizácie a insolvencie; verejné ob-
starávanie; duševné vlastníctvo; pracovné prá-
vo; IT, médiá a telekomunikácie; regulatórne 
záležitosti.

Členovia tímu Weinhold Legal sa aktívne podieľajú 
na tvorbe legislatívy, a to najmä v oblasti obchod-
ného práva a finančných služieb, zúčastňujú sa na 
práci najvýznamnejších organizácií na kapitálovom 
trhu. Odborníci z našej kancelárie sú autormi mno-
hých publikácií, prednášajú na právnických fakultách 
a pravidelne participujú na odborných konferenci-
ách a seminároch.

Významnou prednosťou advokátskej kancelárie je 
naša úzka spolupráca so špecialistami, ktorí 
pôsobia v oblasti daňového a účtovného pora-
denstva, v oblasti transakčného poradenstva 
a oceňovania. Vďaka tomu sme schopní riešiť zložité 

otázky a podieľať sa na transakciách, ktoré vyžadujú 
nielen komplexné právne, daňové, účtovné alebo 
finančné poradenstvo, ale sú náročné aj z hľadiska 
riadenia projektov.

Niekoľko komentárov o spoločnosti Weinhold Legal 
a ocenení uverejnených v odbornej právnickej tlači 
a v uznávaných právnických európskych a celosveto-
vých sprievodcoch advokátskymi kanceláriami:

The Legal 500
Advokátska kancelária Weinhold Legal je odporúča-
ná pre oblasti bankovníctva a finančného práva 
a práva kapitálových trhov, korporátneho práva 
a fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného 
práva, projektov & energií, práva nehnuteľnos-
tí, daňového práva a práva technológií, médií 
a telekomunikácií.

Partner Daniel Weinhold bol uvedený do Siene slá-
vy The Legal 500.

Chambers Europe a Chambers Global
Advokátska kancelária Weinhold Legal je odporúča-
ná pre oblasti korporátneho práva, bankovníctva 
a financií a fúzií a akvizícií (vrátane oddelenia po-
skytujúceho služby nemecky hovoriacim klientom), 
riešenia sporov a pracovného práva.

W



| 2020 | Významné advokátske kancelárie198

IFLR 1000
Advokátska kancelária Weinhold Legal je odporú-
čaná pre oblasti bankovníctva a finančného prá-
va a práva kapitálových trhov, fúzií a akvizícií 
a reštrukturalizácií a insolvencií a je zmieňovaná 
v oblasti project development.

Tomáš Čermák je hodnotený ako „Leading Lawyer“ 
v Slovenskej republike. Pavel Jendrulek získal oce-
nenie „Rising Star“ v Českej republike.

Who’s Who of Business Lawyers
Daniel Weinhold a Pavel Jendrulek patria k hŕstke 
právnikov, ktorí sa umiestňujú ako lídri medzi odbor-
níkmi v nasledujúcich kategóriách:

 	M&A and Governance Lawyers (Fúzie a akvizície)
 	Government Contracts Lawyers (Verejný sektor)
 	Banking & Finance (Bankovníctvo a financie)

Právnická firma roku (epravo.cz)
Advokátska kancelária Weinhold Legal bola v rebríč-
ku Právnickej firmy roka pre rok 2019, zostavenom 
pod záštitou ministra spravodlivosti ČR a Českej ad-
vokátskej komory vybraná medzi „Vysoce doporu-
čovanými kanceláriami" v kategóriách právo ob-
chodných spoločností, fúzie a akvizície, česká firma 
na medzinárodných trhoch a medzi "Doporučova-
nými kanceláriami" v kategóriách: právo hospo-
dárskej súťaže, bankovníctvo a financie, kapitálové 
trhy, developerské a nehnuteľnostné projekty, du-
ševné vlastníctvo, právo informačných technológií, 
pracovné právo, daňové právo, riešenie sporov a ar-
bitráže, telekomunikácie a médiá a reštrukturalizácie 
a insolvencie.

Mergermarket
V rokoch 2005–2018 sa Weinhold Legal zaradila medzi 
Top 7 právnických kancelárií v prestížnom rebríčku 
právnych poradcov pre M&A transakcie na českom 
trhu (podľa počtu uskutočnených transakcií) zosta-
vovanom časopisom Mergermarket. V prvom štvrťro-
ku 2013 sa Weinhold Legal umiestnila na siedmom 
mieste (podľa počtu uskutočnených transakcií) a v pr-
vom štvrťroku 2014 na ôsmom mieste (podľa hodno-
ty vykonaných transakcií) pre celý región strednej 
a východnej Európy (vrátane Ruskej federácie).

Managing IP a Media Law International
Martin Lukáš je hodnotený ako Global IP Star 
(2020–2017) v Českej republike. Weinhold Legal sa 
podľa hodnotenia Managing Intellectual Property 
magazine umiestnila ako tretia v poradí v Českej re-
publike a je hodnotená Media Law International 
Guide 2020 ako Tier 2 advokátska kancelária v Čes-
kej republike.

World Trademark Review
Weinhold Legal i Martin Lukáš sú vysoko hodnotení 
časopisom World Trademark Review 2020.

“Jedna z najlepších českých advokátskych kancelárií, 
Weinhold Legal, poskytla právne služby ohľadom všet-
kých aspektov ochrany značky. Spolupráca s kancelá-
riou je hladká, kancelária proaktívne sleduje záujmy 
klientov a poskytla perfektné služby. "Právo ochran-
ných známok je doménou IP a IT teamu, ktorý vedie 
Martin Lukáš," advokát, na ktorého sa môžete naozaj 
spoľahnúť, vie nájsť riešenia a veci zariadiť. "

Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária
Tel.: +420  724 060 315
e-mail: wlb@weinholdlegal.com
www.weinholdlegal.com
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Všetky dokumenty
pod jednou strechou?
S WEBJET DMS JE TO REALITA.
Systém pre správu dokumentov vám zabezpečí 
dokonalý prehľad, archiváciu a bezpečnosť 
dokumentov.

Umožní okamžitý prístup k dokumentom 
pomocou aplikácie alebo webového prehliadača. 
Tým šetrí váš čas a náklady.

Správa dokumentov

Zjednodušené schvaľovacie
procesy

Kategorizácia dokumentov

Monitoring aktivít

Bezpečnosť v súlade s GDPR

Škálovateľnosť

Integrácia s existujúcimi
programami

www.webjetdms.skinfo@webjetdms.sk
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