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SLOVO NA ÚVOD

Spoločnosť EPRAVO.CZ, a.s. vydáva publikáciu Ročenka významných advokátskych kancelárií Slovenskej re-
publiky pre rok 2021. 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 
silné meno medzi právnickými komorami, advokátskymi kanceláriami aj právnikmi. Okrem odborných článkov 
a rozhovorov, ktoré slúžia ako dôveryhodný zdroj informácií z právnickej oblasti, obsahuje internetový 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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Zákonom, na všetky 
vaše problémy
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Vaši právnici pre slovenský,  
český a medzinárodný business
Jeden medzinárodný tím
Jedno kontaktné miesto
Jedna kvalita služieb

Praha
Eversheds Sutherland, 
advokátní kancelář, s.r.o.

Pobřežní 394/12, Praha 8 - Karlín

T: +420 255 706 500
E: praha@eversheds-sutherland.cz
www.eversheds-sutherland.cz

Bratislava
Eversheds Sutherland, 
advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A, Bratislava

T: +421 232 786 411
E: bratislava@eversheds-sutherland.sk
www.eversheds-sutherland.sk

2 kancelárie
v Bratislave a Prahe

>17 rokov
skúseností

50+
právnikov
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KLIENTI NECHCÚ PRÁVNIKA, KTORÝ HĽADÁ
PROBLÉMY. CHCÚ PRÁVNIKA, KTORÝ ICH 

DOKÁŽE RIEŠIŤ.

www.glatzova.com



Jaroslav
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Robert
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David
Neveselý

Ondřej
Majer

Štěpán
Štarha

Ladislav
Haladej

PRAHA |  BRNO |  BRATISLAVA |  PLZEŇ  |  OLOMOUC |  OSTRAVA

250 právnikov a daňových poradcov, 6 kancelárií,
30 právnikov na Slovensku, poradenstvo v takmer 110 krajinách sveta

Už 20 rokov sme s Vami úspešní. Právom.
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Pomáhame ukončiť 
pochybnosti o očkovaní

Sme hrdým partnerom iniciatívy Zaočkujem sa, 
ktorá šíri overené a pravdivé informácie o vakcinácii.

Viac o našich pro bono aktivitách nájdete na www.hkv.sk 
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Type a message

Advokátska kancelária
+421 2 444 505 56

5:20 PM

Vážený klient, ďakujeme za Váš 
dotaz doručený do našej online 
poradne pre oblasť pracovného a 
daňového práva na webovej stránke 
www.kvasnovsky-partners.sk. V 
blízkej dobe Vás bude kontaktovať 
poverený právnik advokátskej 
kancelárie.

5:23 PM

Vážený klient, dovoľujem si Vás 
informovať, že Váš prípad som 
prevzal na vybavenie a v blízkej 
dobe Vás budem kontaktovať 
telefonicky, prípadne prostredníc-
tvom e-mailu. Ohľadom Vašej otázky 
k výške odmeny uvádzam, že 
úvodná konzultácia je bezplatná.

5:22 PM

Dobrý deň, ďakujem za informáciu. 
Chcel by som sa informovať 
ohľadom výšky odmeny za 
poskytnuté právne služby. KOŠICE

PRAHA

BRATISLAVA

ONLINE PORADŇA

Ochrana hospodárskej sú

2020201920182017 2021

Celé spektrum právnych problémov
s nami vyriešite v jednej kancelárii

www.legate.sk

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

Fúzie a akvizície  |  Verejné obstarávanie  |  Nehnuteľnosti
Reštrukturalizácia a konkurz

  Dane  |  Preprava
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We keep growing year after year.
Extra effort makes all the difference.

Bratislava • Austria • Czech Republic • Germany • Hungary • Italy • Poland • Romania • Spain • Netherlands 
actlegal.com • actlegal-mph.com
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Laurinská 3, Bratislava
office@mstpartners.sk
www.mstpartners.sk

Y O U R  M A N D A T E      

O U R  S T R A T E G Y      

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

V SPRIEVODE PROFESIONÁLOV

MUNDIEROVÁ, SKOVAJSA, TIMCSÁK

20-ročné pôsobenie každého z partnerov našej kancelárie vo svete advokácie transformuje 
náš 12-členný tím na úspechy a realizáciu projektov našich klientov. 



Špecialisti na 
hospodársku 
súťaž

Praha Bratislava www.nka.eu

Hospodárska súťaž
Regulácia
Verejné obstarávanie
Compliance







ŠŠteeffáánnikovaa 8  8111 005 BBrraattisslaavva
teel.: +4221 22 5446 3300 222266 - 7
ee-maail: of cce@@seeddlaacckoo.ssk
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A

Advokátska kancelária  
FARDOUS PARTNERS s.r.o.

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS 
s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2013, 
pričom vznikla transformáciou advokátskej 
kancelárie jej zakladajúcej spoločníčky a kona-
teľky JUDr. Renáty Fardousovej, ktorá vykonáva 
činnosť advokáta s bohatými skúsenosťami už 
od roku 1994. Advokátska kancelária FARDOUS 
PARTNERS s.r.o. a členovia jej tímu sa špeciali-
zujú najmä v oblasti insolvenčného práva, spo-
rovej a nesporovej agendy v rámci súkromného 
práva, práva duševného vlastníctva a v posled-
nom období zastrešujeme viaceré developerské 
projekty v Bratislavskom kraji menšieho výz-
namu. V súčasnosti zastupujeme niekoľko tisíc 
retailových veriteľov voči finančnej skupine pô-
sobiacej na Slovensku ako aj v iných Európskych 
krajinách.

Bohaté skúsenosti členov tímu Advokátskej kancelá-
rie FARDOUS PARTNERS s.r.o. v oblasti insolvenčného 
práva oceňujú aj viaceré významné subjekty súkrom-
ného práva, s ktorými spolupracujeme a poskytuje-
me právne poradenstvo v insolvenčných konaniach, 
v ktorých tieto subjekty vystupujú v postavení kon-
kurzných alebo reštrukturalizačných správcov alebo 
veriteľov. V rámci vlastných štruktúr spoločnosti vy-
užívame služby profesionálnych audítorov, znalcov, 
konkurzných a reštrukturalizačných správcov.

Za posledný rok 2020 sme poskytli komplexné právne 
poradenstvo týkajúce sa predovšetkým insolvenčnej 
agendy v rámci konkurzného konania jednej z naj-

významnejších spoločností v rámci Európy, ktorá sa 
zaoberala výrobou poťahov na matrace s celosve-
tovou sieťou odberateľov sídliacich v USA, Číne či 
Turecku. O nič menej významne bolo zabezpečenie 
právneho poradenstva v rámci insolvenčných kona-
ní s dosahom výlučne na vnútroštátny trh, v rámci 
ktorých sme v priebehu jedného roka zabezpečili 
komplexný priebeh speňaženia majetku spoločnosti 
zaoberajúcou sa predajom tabakových výrobkov, pri 
plnom uspokojení pohľadávky peňažného ústavu 
(tzv. full recovery).

Participujeme na reštrukturalizačných konaniach via-
cerých významných spoločností pôsobiacich na vnút-
roštátnom trhu zaoberajúcimi sa výrobou, dodávkou 
a montážou strojno-technologických zariadení, po-
trubných rozvodov a oceľových konštrukcií. Stali sme 
sa súčasťou tímu, ktorý zabezpečil úspešnú reštruk-
turalizáciu spoločnosti, ktorá je dodávateľom služieb 
na kľúč v oblasti strojno-technologického priemyslu 
pre celú SR a ČR, a ktorá riadne plní reštrukturalizač-
ný plán.

Okrem uvedeného vykonávame právne poradenstvo 
a poskytujeme právne zastúpenie v niekoľkých stov-
kách sporov v oblasti občianského, obchodného a in-
solvenčného práva, ako aj pri riešení mimosúdnych 
sporov s vysokou úspešnosťou.

V neposlednom rade už dlhé roky zabezpečujeme 
právne poradenstvo v oblasti športového práva, ako 
aj v iných súvisiacich oblastiach pri zastupovaní špor-

A
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tových zväzov a občianskych združení združujúcich 
športovcov.

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-
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.: +421 232 600 654

Nám. SNP 14
811 06  Bratislava
Tel.: +421 232 600 654

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

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. 

RELEVANS je 2. najväčšou advokátskou kance-
láriou v Slovenskej republike. V roku 2020 bola 
zároveň vyhodnotená ako najväčšia advokátska 
kancelária v oblasti sporovej agendy a najväčšia 
advokátska kancelária v oblasti developmentu 
a nehnuteľností (zdroj: The Slovak Spectator). 
V každej z uvedených odborných kategórií sa 
RELEVANS podarilo zvíťaziť aj v súťaži Právnická 
firma roka, a to niekoľkokrát. Aj v ostatných svo-
jich kľúčových oblastiach pôsobenia kancelária 
dlhoročne získava vynikajúci rating v domácich 
hodnoteniach, aj v medzinárodných rebríčkoch 
Legal 500 a Chambers Europe.

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

VYBRANÉ REFERENČNÉ SPORY, TRANSAKCIE 
A PROJEKTY ZA ROK 2020
 	zastupovanie pánov M. Grunda a R. Hrubého, spo-

ločností ADS Property a Carlton Property v spleti 
konaní mediálne známej kauzy Carlton (spolu viac 
ako 30 súdnych, správnych a trestných konaní 
– s kumulatívnou hodnotou najvýznamnejších 
z nich vo výške cca 200 miliónov eur)

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

 	zastupovanie spoločností Západoslovenská 
distribučná a Východoslovenská distribučná ako 
žalovaných vo viacerých sporoch, v ktorých výrob-
covia elektrickej energie ako žalobcovia požadujú 
vrátenie platby za prístup do distribučnej sústavy 
(G- komponent)

 	zastupovanie žalovaného v konaní o určenie 
neplatnosti právnych úkonov a o určenie vlastníc-
keho práva k nehnuteľnostiam v hodnote viac ako 
50 mil. eur

 	zastupovanie žalobcu ČEZ Slovensko v spore 
o náhradu škody viac ako 20 mil. eur spôsobenej 
porušením povinnosti odobrať elektrickú energiu

 	zastupovanie žalobcu MCH – Medical Care Holding 
(akcionár už neexistujúcej súkromnej zdravotnej 
poisťovne Európska zdravotná poisťovňa) v spore 
proti Slovenskej republike o nevyplatenú náhradu 
za protiústavné vyvlastnenie, vo výške požadova-
nej náhrady s prísl. viac ako 50 miliónov eur

 	zastupovanie sťažovateľa REDQUEST LIMITED 
v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva 
pre porušenie práva na spravodlivé súdne konanie 
v súvislosti so zrušením právoplatných rozhodnutí 
na základe mimoriadneho dovolania

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

 	zastupovanie žalovaného Rozhlasu a televízie 
Slovenska vo viacerých konaniach o náhradu ško-
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dy, ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena 
a náhradu nemajetkovej ujmy

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

 	právne poradenstvo pri negociovaní a príprave 
dohody akcionárov poprednej stredoeurópskej 
energetickej skupiny v súvislosti so vstupom 
nového investora

 	právne poradenstvo jednej z najväčších bánk v SR 
v súvislosti s predajom akcionárskeho podielu 
v poisťovni

 	právne poradenstvo klientovi v súvislosti s pre-
dajom 100% obchodného podielu v spoločnosti 
vlastniacej kancelárske a retailové priestory v poly-
funkčnom projekte pri Dunaji

 	právne poradenstvo klientovi pri nadobudnutí 
podielu v holdingovej spoločnosti pôsobiacej na 
poľnohospodárskom trhu

 	právne poradenstvo zahraničnému investičnému 
fondu v súvislosti s predajom realitného projektu 
v centre Bratislavy

 	právne poradenstvo pri predaji spoločnosti 
vlastniacej pozemky v centre Bratislavy pre účely 
výstavby ambasády

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

 	právne poradenstvo dlžníkovi pri syndikátnom fi-
nancovaní výstavby druhej fázy nákupného centra 
EUROVEA II a administratívnych priestorov

 	právne poradenstvo dlžníkovi pri financova-
ní výstavby prvého obytného mrakodrapu na 
Slovensku

 	právne poradenstvo klientovi v súvislosti s doza-
bezpečením pohľadávok agenta pre zabezpečenie 
pri emisii dlhopisov v objeme viac ako 120 mil. eur

 	právne služby v súvislosti s prípravou a výstavbou 
Eurovea City v Bratislave

 	právne služby v súvislosti s prípravou a výstavbou 
projektu celomestského centra Nové Lido na petr-
žalskej strane Dunaja a súvisiacej infraštruktúry

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

PARTNERI
Alexander Kadela je zakladajú-
cim a riadiacim partnerom kan-
celárie. Je uznávaným odborní-
kom v oblasti sporovej agendy 
a strategicky vedie najvýznam-
nejšie spory kancelárie.

Marián Masarik je zaklada-
júcim partnerom kancelárie. 
Špecializuje sa najmä na oblasť 
M&A transakcií, obchodného 
práva, finančného práva, banko-
vého práva a práva hospodárskej 
súťaže.

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

Lucia Baranová je partnerkou 
kancelárie, ktorá je zodpovedná 
najmä za oblasť PR, marketing, 
HR, internú komunikáciu a firem-
nú kultúru.

Slavomír Máčaj sa stal part-
nerom kancelárie v roku 2021. 
Špecializuje sa na zastupovanie 
klientov v komplikovaných ob-
chodných a civilných sporoch.
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Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8A
811 02  Bratislava – Staré Mesto
Tel.: +421 2 323 54 602
e-mail: office@relevans.sk
www.relevans.sk
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Advokátska kancelária 
SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Slovenská rodinná kancelária s medzinárodnými 
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 2020 zaradila medzi 
vedúce advokátske kancelárie na Slovensku v oblasti 
bankovníctva a financií. Medzi našich klientov patrí 
väčšina významných bánk na Slovensku.

„S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo 
v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentá-
cie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých 
projektových realitných financovaniach, či už išlo 
o refinancovanie existujúcich nehnuteľností alebo 
o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu 
s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich 
profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripra-
viť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zú-
častnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa 
ako partnera, v rozhodujúcich prípadoch. Jozef je 
profesionálny šéf firmy, ktorý vie aj osobne vstúpiť 

do jednaní a prípravy dokumentov, ak si to situácia 
vyžaduje.“

Jozef Futrikanič, Československá obchodná 
banka, 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 odvetví. 
Našim klientom pomáhame najmä pri implementácii 
pravidiel ochrany osobných údajov podľa GDPR, 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.

V tomto roku sme úspešne zavŕšili schválenie kó-
dexov správania pri spracúvaní osobných údajov 
pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry a pre 
subjekty digitálneho trhu, pričom išlo o jedny z pr-
vých kódexov podľa GDPR na Slovensku. Okrem toho 
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sme zastupovali start-upovú platformu, ktorá použí-
va novú technológiu rozpoznávania tváre. Pri imple-
mentácii GDPR sme pomáhali aj významnej poisťovni 
na Slovensku a verejnej inštitúcii z oblasti životného 
prostredia. V rámci ochrany súkromia sme zastupo-
vali aj fyzické osoby pri neoprávnenom používaní 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.

S právnickou kanceláriou Semančín & Partners máme 
pozitívne skúsenosti. Stretli sme sa s profesionálnym 
prístupom vzhľadom na vybranú spracovanú temati-
ku 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

“Oceňujem najmä odborný rozhľad, využitie skúseností 
z praxe v oblasti ochrany osobných údajov a ústretový 
prístup.”

Katarína Križanová, právnik, Zoznam, s.r.o.

Právo životného prostredia
Právo životného prostredia, odpadové hospodárstvo 
a právne poradenstvo pri environmentálnych delik-
toch sú jednou z ťažiskových oblastí našej advokát-
skej kancelárie.

Mali sme možnosť poskytovať právne poradenstvo 
v mnohých oblastiach environmentálneho prá-
va. Pravidelne poskytujeme pomoc slovenskému 
fondu pri investíciách do projektov v oblasti odpa-
dového hospodárstva. Pomohli sme založiť orga-
nizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, získať 
autorizáciu a nastaviť vzťahy s obcami i zberovými 
spoločnosťami. Poskytovali sme právne poraden-
stvo pri mnohých kontrolách vykonávaných Slo-
venskou inšpekciou životného prostredia po celom 

Slovensku. Veľa skúseností majú naši právnici aj 
z obhajoby pri trestných činoch proti životnému 
prostrediu.

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.

V rámci hospodárskej súťaže sme poskytovali právne 
poradenstvo pri koncentrácii najčítanejšieho denní-
ka Nový čas. Stáli sme aj pri slovenských hydinároch 
v ich boji proti dovozu lacných vajec z Poľska za dam-
pingové ceny, pričom sme aj vďaka podaniu na Eu-
rópsku komisiu dosiahli elimináciu tejto protisúťaž-
nej praktiky. Právne poradenstvo vo veci súťažného 
práva sme poskytovali aj významnej hotelovej sieti 
nielen na Slovensku.

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

Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska.

Trestné právo
Trestnoprávna kvalifikácia určitého konania a ná-
sledné vyšetrovanie, obvinenie a obžaloba 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 potreb-
ná obrana v rámci trestného konania. Máme skúse-
nosti so všetkými fázami trestného konania a skutko-
vými podstatami trestných činov, s ktorými sa na nás 
klienti, či už v predsúdnej fáze trestného konania ako 
i vo fáze konania pred súdom, obracajú. Poskytuje-
me potrebnú právnu pomoc i v otázkach súvisiacich 
s hospodárskou a majetkovou trestnou činnosťou 
ako aj v rámci trestnoprávnej zodpovednosti právnic-
kých osôb.
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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, štruktúrovanie 
transakcií, prípravu transakčnej dokumentácie ako aj 
poradenstvo v oblasti financovania transakcií, právne 
poradenstvo v oblasti kontroly koncentrácií a zastu-
povanie klientov v konaní o povolenie koncentrácie 
pred Protimonopolným úradom SR a poradenstvo 
v oblasti financovania transakcií. Venujeme sa aj regis-
trácii spoločností v Registri partnerov verejného sek-
tora, kde zastupujeme niekoľko desiatok spoločností.

Spory a arbitráž
Naša advokátska kancelária poskytuje právne pora-
denstvo v civilnom sporovom konaní, mimosporo-
vom konaní a v rámci správneho súdnictva.

Zastupovali sme slovenskú banku v súdnom spore 
i pri mimosúdnom vyjednávaní, pomáhali sme aj 
zbrojárskej spoločnosti v spore s Ministerstvom obra-
ny Slovenskej republiky, zastupovali sme organizáciu 
zodpovednosti výrobcov v spore s Ministerstvom ži-
votného prostredia SR izraelsko - ugandskú spoloč-
nosť v spore so slovenským obchodníkom so špeci-
álnou technikou.

Medzi naše skúseností patrí aj zastupovanie klientov 
v súdnych konaniach podľa správneho súdneho po-
riadku vo veci správnych žalôb, či už o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci alebo 
aj vo veciach správneho trestania.

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.

Zastupujeme klientov v rodinných veciach úprave pri 
úprave styku rodiča s dieťaťom, pri rozvode manžel-
stva ako aj vyporiadaní bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov. Rovnako tak zastupujeme klientov 
pri znížení alebo zvýšení výživného. V oblasti dedič-
ského práva zastupujeme klientov pred notárom ako 
súdnym komisárom ako aj pred súdom. Vypracováva-
me závety ako aj listiny o vydedení.

„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 Semačínová

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Advokátska kancelária  
SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Sky Park Offices
Bottova 2A
811 09  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. 

Je mladá a progresívna kancelária, ktorá už viac 
ako 8 rokov tvorí integrálnu súčasť advokát-
skej obce. Založil ju v roku 2012 riadiaci partner 
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., ktorý v tom čase 
vykonával advokáciu samostatne. Kancelária si 
už vtedy získala svoje miesto na trhu. V súčas-
nosti je jednou z mála kancelárií, ktoré sa na 
Slovensku špecializujú na oblasť trestného prá-
va, pričom právne služby poskytuje nielen oso-
bám, proti ktorým je vedené trestné konanie, 
ale aj osobám postihnutým trestnou činnosťou 
– obetiam a poškodeným. Svoje skúsenosti však 
aplikuje aj v iných oblastiach práva, a to najmä 
v sporovej a nesporovej agende na poli obchod-
ného, občianskeho, ale i pracovného práva. Od 
roku 2014 sa kancelária angažuje aj v oblasti prá-
va nehnuteľností, poskytuje komplexné právne 
služby nielen jednotlivcom, ale aj korporáciám. 
Zavedením trestnej zodpovednosti právnických 
osôb v roku 2016 rozšírila služby o ponuku per-
sonalizovaných compliance programov.

Klientske portfólio tvoria najmä spoločnosti pôsobia-
ce na tuzemskej i medzinárodnej platforme a vo všet-
kých oblastiach podnikateľskej sféry. Medzi jej naj-
väčších klientov patria korporácie z oblasti dopravy, 
výstavby komunikácií, energetiky, nehnuteľností, 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 rozvoju 
odboru kriminológie. Študijné a prednáškové pobyty 
absolvoval na Právnickej fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe (2011, 2016), Max Planck Institute vo Freibur-
gu (2014, 2015, 2017), Univerzite Scranton v Pensylvá-
nii (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 využívania alternatívnych 
trestov a elektronického monitoringu v Slovenskej 
republike. Ďalej pôsobí ako člen komisie pre hromad-
né výberové konania na funkciu sudcov a člen komi-
sie pre výber európskeho prokurátora (2018‒2019). 
V Slovenskej advokátskej komore je členom pracov-
nej skupiny pre trestné právo. Je riešiteľom a spolu-
riešiteľom viacerých grantových projektov, autorom, 
resp. spoluautorom viacerých monografií, učebníc, 
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desiatok odborných článkov a aktívne sa zúčastňuje 
na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Svoje 
vedomosti a praktické skúsenosti využil aj pri legisla-
tívnych prípravách zákona o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb na Ministerstve spravodlivosti Slo-
venskej 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: office@stremy.sk
www. stremy.sk
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Allen & Overy Bratislava, s.r.o. 

Na Slovensku pôsobíme už viac ako dvadsať-
jeden rokov, sme lídrom na trhu a výrazným 
spôsobom prispievame k formovaniu právne-
ho prostredia v krajine. Právne poradenstvo 
poskytujeme podľa slovenského, anglického 
a medzinárodného práva. Aj v roku 2020 sme sa 
podieľali na mnohých významných transakciách 
a sporoch v každej z oblastí práva. Zo všetkých 
uvádzame len niektoré.

Sme svedkami významného oživenia trhu v technolo-
gickom odvetví. V oblastí fúzií a akvizícií sme posky-
tovali právne poradenstvo pre Cisco Systems, Inc. 
pri akvizícii spoločnosti Sli.do, s.r.o. Slido je techno-
logická spoločnosť so sídlom na Slovensku, má viac 
ako 7 miliónov účastníkov mesačne a poskytuje svo-
jim zákazníkom platformu na zapojenie publika, kto-
rá umožňuje spätnú väzbu a prehľad v reálnom čase 
pred, počas a po stretnutí alebo udalosti prostred-
níctvom dynamických ankiet, otázok a odpovedí, kví-
zov, cloudov či prieskumov. Technológia Slido bude 
súčasťou platformy Cisco Webex a zvýši schopnosť 
spoločnosti Cisco ponúkať inovatívne úrovne zapoje-
nia virtuálneho publika.

Právne poradenstvo poskytujeme koncesionárovi 
– projektovej spoločnosti Zero Bypass Limited, or-
ganizačná zložka pri výstavbe diaľnice D4 a rých-
lostnej cesty R7, ako aj spoločnosti D4R7 Constru-
ction, s.r.o. Klientom radíme ohľadom viacerých 
komplexných právnych otázok týkajúcich sa projektu, 
ktoré zahŕňajú poradenstvo v oblasti zmluvného prá-

va, stavebného práva, environmentálneho práva aj 
trestného práva a medzinárodného rozhodcovského 
konania.

Konkurzy a reštrukturalizácie boli minulý rok veľmi 
aktívnym sektorom. Partner Renátus Kollár a Counsel 
Matúš Kudlák ako prizvaní reštrukturalizační experti 
spolupracovali s poradným tímom Ministerstva spra-
vodlivosti. Tím sa venoval mimoriadnym legislatív-
nym opatreniam, ktoré boli iniciované pandémiou 
COVID-19 a jej dosahom na finančný trh. V súčasnosti 
naši právnici pracujú ako poradcovia veriteľov na vý-
znamných reštrukturalizačných mandátoch.

Ani náročnejšie podmienky na trhu počas uplynulého 
roku nezastavili ďalší rozvoj našej praxe v oblasti ka-
pitálových trhov a finančnej regulácie. Pomohli 
sme zásadným hráčom na bankovom trhu nadviazať 
na úspešné emisie krytých dlhopisov ďalšími emi-
siami nástrojov tohto typu. Zároveň sme bankovým 
emitentom radili pri príprave na vydávanie nových 
udržateľných či "zelených" dlhopisov, nástrojov regu-
lačného kapitálu a tzv. oprávnených záväzkov. Radili 
sme taktiež viacerým korporátnym emitentom pri 
založení nových dlhopisových programov či emito-
vaní samostatných emisií dlhopisov. Zvýšenú aktivi-
tu korporátnych emitentov bolo cítiť najmä v oblasti 
real estate, cestovného ruchu a private equity. V ne-
poslednom rade sme mali možnosť radiť pri menšej, 
ale inovatívnej verejnej ponuke akcií (IPO) slovenskej 
spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom vakcíny a proti-
látky proti COVID-19.
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V oblasti úverového financovania sme radili spo-
ločnosti Virgin Atlantic Ltd. a jej akcionárom, spo-
ločnostiam Virgin Group Ltd. a Delta Air Lines, Inc. 
s plánom rekapitalizácie. Virgin Atlantic Group tak 
úspešne implementovala svoj plán rekapitalizácie. 
Naši právnici boli spolu s kolegami z londýnskej kan-
celárie súčasťou hlavného negociačného tímu pri tej-
to transakcii.

Ako advokátska kancelária sme veľmi aktívni v regu-
lovaných sektoroch. V oblasti energetiky zastupuje-
me spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
a Východoslovenská distribučná, a.s. v množstve 
súdnych sporov, v ktorých si výrobcovia energie ná-
rokujú 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 ochrany prostredníc-
tvom patentov, regulatívnych záležitostí a súťažného 
práva.

Partner Martin Magál sa minulý rok stal prvým vice-
prezidentom Americkej obchodnej komory, zároveň 
predsedá Rozhodcovskému súdu Slovenskej advo-
kátskej komory a je členom Správnej rady a predse-
dom Tax and Legal Committee v Slovenskej asociácii 
private equity a rozvojového kapitálu (SLOVCA).

Advokát Peter Šťastný predsedal pracovnej skupi-
ne pre verejné obstarávanie Americkej obchodnej 
komory v SR. Pracovná skupina podala niekoľko 
významných podnetov na legislatívne zmeny, ktoré 
pripravil Úrad pre verejné obstarávanie. Tieto podne-
ty výraznou mierou prispievajú k tomu, aby verejné 
obstarávania fungovali efektívnejšie pri rešpektovaní 
princípov transparentnosti a férovej hospodárskej sú-
ťaže medzi uchádzačmi. To, ako je nastavený systém, 
bude mať zásadný dosah na férovosť hospodárskej 
súťaže a fungovanie podnikateľského prostredia na 
Slovensku na dlhé obdobie.

Barbora Olžbutová sa minulý rok stala historicky 
našou prvou právničkou, ktorá sa venuje výhradne 
projektom pro bono. Barbora pracovala ako práv-

nička v Lige za ľudské práva, kde okrem iného pôso-
bila v advokácii a legislatíve. Zastupovala klientov aj 
v správnych konaniach pred krajskými súdmi a naj-
vyšším súdom.

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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BDO Legal s. r. o. 

V rýchlo sa meniacom legislatívnom prostredí sa 
obchodné riziká neustále vyvíjajú. S úmyslom 
vyriešiť túto výzvu ponúka spoločnosť BDO Legal 
právne poradenstvo s cieľom pomôcť klientom 
orientovať sa v náročnom lokálnom a globálnom 
prostredí prostredníctvom inovatívnych a kvalit-
ných služieb.

BDO Legal je advokátska kancelária, ktorá vznikla 
1. 7. 2020 ako právny nástupca spoločnosti NEXUS 
advokátska kancelária s.r.o. BDO Legal sa tak stalo 
právnou divíziou skupiny BDO.

BDO je poprednou medzinárodnou konzultačnou 
sieťou, ktorá poskytuje jednotné a integrované audí-
torské, účtovné, daňové, právne a poradenské služby 
v 167 krajinách sveta prostredníctvom 1 658 kancelárií 
s viac ako 90 tisíc pracovníkmi a ročným obratom vo 
výške 10,3 miliardy USD. Medzidivizionálne zdieľanie 
znalostí a odborného prístupu jednotlivými oddele-
niami BDO, vrátane BDO Legal, skvalitňuje služby po-
skytované klientom a vytvára vysokú pridanú hodno-
tu. Aj prostredníctvom takejto kooperácie môže BDO 
Legal skúmať problematiku klientov z viacerých uhlov 
a poskytovať tak služby presahujúce ich očakávania.

Cieľom nie je iba spĺňať požiadavky klientov, ale sku-
točne im pomáhať v ich rozvoji aj prostredníctvom 
hľadania príležitostí, ktoré sami nemuseli spozorovať. 
BDO Legal je tvorené skupinou 15 vysokokvalifikova-
ných právnikov a advokátov, ktorí sú skutočnými špe-
cialistami v jednotlivých oblastiach poskytovaných 

právnických služieb. BDO Legal v súčasnosti operuje 
z dvoch kancelárií, a to v Bratislave a v Žiline. Viac in-
formácií na www.bdoslovakia.com.

PARTNERI
JUDr. Pavel Poliak 
JUDr. Peter Káčer
JUDr. Martin Kocan 
Mgr. Marek Priesol 
Mgr. Pavol Tamaši

OBLASTI, NA KTORÉ SA ZAMERIAVAME:
Korporátne právo a M&A
Naši právnici štrukturovali a následne úspešne za-
vŕšili významné fúzie a akvizície na Slovensku aj v za-
hraničí a to najmä v okolitých krajinách strednej a vý-
chodnej Európy. Naše práce zahŕňali široké spektrum 
trhových sektorov pre private equity investorov ako 
aj významné finančné a výrobné spoločnosti vrátane 
share deal, asset deal, predajov podnikov alebo ich 
častí, realizácií fúzii (zlúčením, splynutím, rozdele-
ním), joint venture a ďalších foriem M&A.

Nehnuteľnosti a výstavba
Náš tím špecialistov so znalosťami realitného trhu 
poskytuje inovatívne a vysoko odborné riešenia pre 

B
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komplexné spektrum realitných transakcií vo všet-
kých segmentoch daného trhu a to od nadobudnu-
tia nehnuteľnosti vrátane vykonania due dilligence, 
nastavenia štruktúry projektu, jeho financovania, 
výstavby nehnuteľností vrátane účasti na správnych 
konaniach a povoľovacích procesoch, prenájmu ne-
hnuteľností ich prevádzke a správe.

Energetika a prírodné zdroje
Naši advokáti majú rozsiahle skúsenosti s komplex-
ným právnym a regulačným poradenstvom naprieč 
všetkými odvetviami energetiky. Naša prax zahŕňa 
poskytovanie právnych služieb pri plánovaní, výstav-
be a povoľovacích procesoch veľkých energetických 
zdrojov, právne poradenstvo vo vzťahu ku kompli-
kovaným otázkam aj bežnej prevádzke pre výrobcov 
elektriny, dodávateľov elektriny/tepla a distribuč-
nú spoločnosť. Naši špecialisti sú autormi návrhov 
delenia a optimalizovania organizačnej štruktúry 
energetických podnikov a pri práci spájajú technické 
znalosti s obchodným prístupom s cieľom maximali-
zovať efektivitu a prínos pre klienta aj pri zadaniach 
s energetickým resp. technickým parametrom (napr. 
poskytovanie energetických služieb, nákup resp. vý-
roba a zhotovovanie technológií). Taktiež zastupu-
jeme klientov pred regulátormi a v súvislosti s výko-
nom banskej činnosti a pri obchodovaní a skladovaní 
minerálnych olejov.

Spory a arbitráž
V rámci sporovej agendy nastavujeme stratégiu súd-
neho sporu a zastupujeme klientov pred všetkými 
stupňami súdov vrátane uplatňovania ochrany práv 
pre Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre 
ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach, v da-
ňových a iných správnych konaniach. Rovnako máme 
bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov v kon-
kurzných konaniach a reštrukturalizáciách. Klientom 
sme pripravení poskytnúť podporu a management 
konaní prebiehajúcich aj v iných krajinách sveta s vy-
užitím siete našich spolupracujúcich profesionálov.

Pracovné právo
Náš tím poskytuje právne poradenstvo v oblasti in-
dividuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva 
a to najmä zamestnávateľom, medzi ktorých patria 
aj najväčší zamestnávatelia v Slovenskej republike. 

Uvedená agenda zahŕňa okrem iného prípravu ale-
bo právne previerky pracovných zmlúv, ukončovanie 
pracovných pomerov, reštrukturalizáciu ľudských 
zdrojov vrátane projektového manažmentu, dočasné 
pridelenie a nájom zamestnancov, kolektívne vyjed-
návanie, tvorbu interných predpisov a poriadkov ako 
aj návrh schém odmeňovania a bonusov.

Duševné vlastníctvo, IT a ochrana osobných 
údajov
Náš tím zastupoval viaceré významné spoločnosti 
podnikajúce v IT sektore pri vývoji software a imple-
mentácie softwarových riešení a úprave licenčných 
vzťahov ako aj riešil autorskoprávnu ochranu pre 
popredné spoločnosti podnikajúce v oblasti reklamy 
a komunikácie. Aktívne vedieme agendu pre takmer 
100 registrovaných predmetov duševného vlastníctva 
(vrátane národných, EÚ a medzinárodných ochran-
ných známok a úžitkových vzorov). Aktívne a na blíz-
kej báze spolupracujeme s poprednými odborníkmi 
na patentovú ochranu ako aj ochranu osobných 
údajov.

Ďalšie oblasti
 	daňové právo
 	zmluvné vzťahy
 	bankovníctvo a financovanie
 	verejné obstarávanie
 	investičná pomoc
 	compliance / AML
 	trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb
 	nástupníctvo v rodinných podnikoch

BDO Legal s. r. o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 59 20 86 11
e-mail: bdolegal@bdoslovakia.com
www. bdoslovakia.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 svojim 
klientom jednak pri komplexných systémových práv-
nych riešeniach dlhodobejšieho charakteru, ako aj pri 
zastupovaní klientov v konaniach pred súdmi, orgán-
mi štátnej správy a pred slovenskými a medzinárod-
nými 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 vý-
znamných a tých druhých), ani nepopisuje transakcie, 
ktoré pre svojich klientov riešila či právne zabezpečo-
vala. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je všeobecne 
známa informácia, podľa ktorej v rokoch 2003–2005 
zastupovala advokátska kancelária Böhm & Part-
ners úspešne Slovenskú republiku pred Medzinárod-
nou arbitrážou v Paríži v spore o 1.900.000.000 eur, 
čo bol v tej dobe, a dodnes zrejme zostal, objemom 
najväčší arbitrážny spor na Slovensku (ročenka z roku 
2007 zverejnená na www.americanlawyer.com).
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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 spleti často nesúrodých legislatívnych úprav, či 
často nevyspytateľnej judikatury, 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
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BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o. 

Advokátska kancelária BOĽOŠ & PARTNERS 
s.r.o., tvorená profesionálnym tímom ambicióz-
nych advokátov, advokátskych koncipientov 
a právnikov poskytuje komplexné právne služby 
na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov. 

Primárne sa sústreďujeme najmä na oblasť in-
solvenčného práva – v oblasti konkurzov a reštruk-
turalizácií obchodných spoločností poskytujeme 
právne poradenstvo vo veľkých (hodnotou aktív/
angažovanosťou veriteľov) a náročných insolvenč-
ných konaniach významných dlžníkov. Pre klientov 
(veriteľov, alebo dlžníkov) poskytujeme rovnako aj 
komplexné právne poradenstvo pri riešení úpad-
ku alebo hroziaceho úpadku. Naša advokátska 
kancelária tiež poskytuje celkové právne služby a po-
radenstvo pre rôzne obchodné spoločnosti, predme-
tom ktorých je najmä právne poradenstvo v ob-
chodno-právnych veciach, týkajúce sa fungovania 
samotných obchodných spoločností ako aj vzťahov 
medzi klientom a jeho obchodnými partnermi. V prí-
pade existencie a potreby riešenia sporov klientov ich 
zastupujeme pred súdmi, ako aj inými orgánmi 
verejnej správy. 

Bohaté skúsenosti máme aj s internými záležitosťa-
mi, ktoré sa týkajú pracovno-právnej problemati-
ky. Jedným z predmetov našej činností, ktorými sa 
zaoberáme je vymáhanie pohľadávok. Úspešnosť 
vyplýva z praktických skúseností v spojení s pozna-
ním právnej problematiky. Obdobne poskytujeme 
právne poradenstvo klientom a investorom pri 

záchrane ich rizikových aktív v regióne stred-
nej Európy. Praktické skúsenosti v oblasti insol-
venčného práva sú mnohokrát kľúčové v spletitosti 
konkurzných či reštrukturalizačných konaní ako aj 
v orientácii v množstve záujmov oprávnených subjek-
tov. V tejto súvislosti poskytujeme klientom odborné 
poradenstvo v oblastiach bankového financova-
nia, štruktúrovaného financovania, korporátnej 
reštrukturalizácie, oddlženia a obdobne súvisia-
ceho 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-
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 
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s novým nariadením EU – GENERAL DATA PROTEC-
TION REGULATION (GDPR). 

Naši skúsení partneri sú kedykoľvek pripravení po-
môcť v aplikovaní nových ustanovení a bezpečnost-
ných štandardov. Pre zvýraznenie našich skúseností 
v oblasti insolvencie nám naša advokátska kancelária 
v súťaži Právnická firma roka 2015 vyhlásenej týž-
denníkom TREND v spolupráci s EPRAVO.SK zabez-
pečila absolútne víťazstvo v kategórii Reštruktu-
ralizácia a insolvencia. Odvtedy sme každoročne 
v rovnakej kategórii získali ocenenie “Veľmi odporú-
čaná/odporúčaná právnická firma roka.“

BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
Horná 23
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 2 39 02 43 36
e-mail: office.ba@bolospartners.sk
www.bolospartners.sk
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BRICHTA & PARTNERS s.r.o. 

LEADER IN CREATIVE LEGAL SOLUTIONS since 
1990

KANCELÁRIA A OCENENIA
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS vznik-
la v atmosfére ponovembrových zmien a už od roku 
1990 stojí pri svojich klientoch nielen v profesijnej, ale 
aj osobnej rovine. Vďaka úsiliu jej zakladajúcich part-
nerov, manželov Júliusa a Tatiany Brichtovcov a ne-
skôr ďalších partnerov JUDr. Milana Čápku a Mgr. Jo-
zefa Lustoňa, sa BRICHTA & PARTNERS za 30 rokov 
od jej vzniku vypracovala na modernú a etablovanú 
butikovú advokátsku kanceláriu, a to aj s viacerými 
významnými oceneniami od renomovaných rankin-
gových inštitúcií doma i v zahraničí, vrátane národné-
ho ocenenia Právnická firma roka v kategórii duševné 
vlastníctvo, ktoré získala celkom päťkrát. Kancelária 
je už dlhodobo pravidelne oceňovaná prestížnymi 
medzinárodnými hodnotiacimi portálmi a organizá-
ciami v globálnom kontexte a je držiteľom pätnás-
tich ocenení od IP STARS 2020, CHAMBERS EUROPE 
a WTR 1000.

Právo duševného vlastníctva
Právo duševného vlastníctva je odvetvím, na ktorom 
si advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS vďa-
ka trom dekádam odbornej praxe vybudovala pevnú 
pozíciu na trhu právnych služieb. V tejto oblasti zas- 
tupuje klientov vo veciach ochrany autorských práv, 
know-how, ochranných známok, dizajnov, patentov 

a úžitkových vzorov. Tím právnikov a odborných po-
radcov má bohaté skúsenosti s registráciou a uplat-
ňovaním priemyselných práv nielen v rámci registrač-
ných procesov pred národnými registračnými úradmi 
(ÚPV SR, ÚPV ČR), ale aj pred európskymi a medziná-
rodnými registračnými úradmi (EUIPO, EPO), vrátane 
Úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 
(WIPO).

Strategické poradenstvo v oblasti ochrany a registrá-
cie práv duševného vlastníctva poskytuje aj v globál-
nom kontexte, a to vďaka dlhoročne budovanej sieti 
kontaktov a spolupracujúcich kancelárií, prostredníc-
tvom ktorej vie zabezpečiť registračné konania a vy-
tvorenie stratégie ochrany duševného vlastníctva 
prakticky v ktorejkoľvek krajine sveta.

Právny tím kancelárie okrem iného zabezpečuje 
komplexnú zmluvnú agendu týkajúcu sa využitia práv 

BRICHTA PARTNERS
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duševného vlastníctva a dispozície s nimi, pripravu-
je a posudzuje licenčné zmluvy v oblasti autorských 
práv a reklamy, ako aj pripravuje právne analýzy 
stavu práv duševného vlastníctva (IP Due Diligence) 
pri vstupoch investorského kapitálu do spoločností, 
ako aj širšie poradenstvo pri príprave investorských 
zmlúv a poradenstvo v oblasti usporiadania súvisia-
cich právnych vzťahov pri kapitálových investíciách. 
Služby kancelárie dlhodobo využívajú klienti počnúc 
od slovenských start-up spoločností, z ktorých sa via-
cerým podarilo byť úspešnými doma i vo svete, cez 
popredné slovenské spoločnosti z technologického, 
výrobného, reklamného, finančného, platobného 
a obchodného sektoru, až po nadnárodné spoloč-
nosti vo farmaceutickom, módnom, automobilovom 
a tabakovom priemysle.

V súvislosti s právom duševného vlastníctva sa práv-
ny tím kancelárie BRICHTA & PARTNERS venuje rôz-
nym nadväzujúcim odvetviam. Mnohí klienti využíva-
jú expertíznu činnosť v oblasti colnej agendy, nakoľko 
sa jedná najmä o práva duševného vlastníctva, ktoré 
sú porušované často sa objavujúcimi falzifikátmi.

IT právo, Big Data, eCommerce
Rozvoj informačných technológií prináša nové práv-
ne odvetvia - IT právo, Big Data, či eCommerce – ktoré 
taktiež patria do portfólia právnych služieb BRICHTA 
& PARTNERS. Náš právny tím pripravuje zmluvnú 
dokumentáciu súvisiacu s vývojom a licencovaním 
softvéru, zmluvy regulujúce používanie cloudových 
služieb a servisné zmluvy SLA, či zmluvy týkajúce sa 
prenosov údajov v rámci Big Data systémov. V oblasti 
IT poskytuje advokátska kancelária právne poraden-
stvo pri komplexnom outsourcingu IT infraštruktúry, 
a to aj pre klientov pôsobiacich v regulovaných od-
vetviach, ako sú napríklad finančné a platobné in-
štitúcie. V neposlednom rade právnici z advokátskej 
kancelárie zastupujú klientov v doménových sporoch 
a poskytujú poradenstvo pri ochrane osobných úda-
jov a právnych aspektoch eCommerce.

Start-up a inovácie
Inovácie sú takisto doménou odbornej expertízy 
BRICHTA & PARTNERS. Už dlhodobo poskytujeme 
komplexné právne a strategické poradenstvo star-
tupovým spoločnostiam a to naprieč všetkými súvi-
siacimi právnymi odvetviami. Náš tím novovznika-

júcim inovatívnym spoločnostiam pomáha pri ich 
začiatkoch nielen v oblasti ochrany práv duševného 
vlastníctva, či informačných technológií, ale aj v ob-
lasti korporátneho práva, v oblasti financovania pro-
stredníctvom venture kapitálu a angel investmentu, 
úprave vzťahov spoločníkov, či rokovaniach s in-
vestormi. Našim inovatívnym klientom pomáhame aj 
pri praktickej každodennej agende, ktorá pozostáva 
zo založenia spoločnosti a jej zápisu do obchodného 
registra, úpravy právnych vzťahov spoločníkov, štatu-
tárov spoločností alebo aj nadväzujúcich pracovno-
právnych vzťahov.

V rámci podpory inovatívneho prostredia v Sloven-
skej republike poskytuje naša kancelária právne služ-
by Slovenskej asociácii pre internetovú ekonomiku, 
ktorá združuje desiatky predstaviteľov vedúcich slo-
venských internetových spoločností. Z našich služieb 
takisto profituje platforma Slovensko.Digital, a to pri 
projektoch zameraných na zlepšovanie verejnej elek-
tronickej infraštruktúry a v oblasti OpenData.

Korporátne právo a M&A
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS dis-
ponuje širokou právnou expertízou v oblastiach 
korporátneho a obchodného práva. Túto expertízu 
využívajú najmä subjekty z podnikateľského pros-
tredia. Viaceré národné a nadnárodné spoločnosti, 
vrátane niektorých spoločností zo zoznamu Fortu-
ne Global 500, už dlhodobo profitujú z našich práv-
nych služieb. Špecializujeme sa na odborné právne 
poradenstvo zahŕňajúc prípravu a posudzovanie 
obchodných zmlúv a podmienok, či právne analý-
zy (Due diligence). Do nášho portfólia služieb patrí 
aj poradenstvo pri vstupoch investičných fondov 
do spoločností, úprava vzťahov medzi zakladateľmi, 
štrukturálny set-up spoločnosti a joint venture. Oso-
bitný dôraz kladieme aj na fúzie a akvizície (M&A), 
kde klienti môžu ťažiť z našich skúseností v oblasti 
práva obchodných spoločností a práva duševného 
vlastníctva.

Kancelária sa venuje aj strategickému poradenstvu 
pri spracovaní a ochrane osobných údajov a pomáha 
klientom nastavovať s tým súvisiace firemné procesy. 
Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov pat-
ria do nášho portfólia aj preto, lebo správa osobných 
údajov dotvára obraz komplexnej právnej pomoci pri 
riadení a samotnej dennej činnosti spoločnosti.
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Európske právo
Európske právo a spory pred súdnymi inštitúciami 
Európskej Únie ako aj inštitúciami Rady Európy je 
oblasť, kde ochota a odhodlanie nášho právneho 
tímu zožali viacero úspechov. Advokátska kancelária 
BRICHTA & PARTNERS zastupovala viac ako 300 vlas- 
tníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným v se-
demnástich konaniach pred Európskym súdom pre 
ľudské práva v Štrasburgu proti Slovenskej republike. 
Súd vyslovil porušenie ľudských práv klientov a zavia-
zal Slovenskú republiku na zaplatenie spravodlivého 
zadosťučinenia v sume desiatok miliónov eur.

Medzi naše ďalšie „európske“ právne služby patrí CE 
certifikácia výrobkov, ktorá ponúka klientom výraznú 
výhodu pri ich podnikaní alebo zastupovanie podni-
kateľských subjektov pri vstupe na európsky trh.

Právo platobných inštitúcií
Tím BRICHTA & PARTNERS má dlhodobú skúsenosť 
s poskytovaním právnych služieb v oblasti platob-
ných inštitúcií. Naše právne poradenstvo sa v tejto 
oblasti zameriava na osobitnú reguláciu, povoľovací 
proces platobných inštitúcií pred príslušným regulá-
torom, nastavenie vnútorných smerníc a complian-
ce procesov, úpravu zmluvných vzťahov s klientmi 
platobných inštitúcií, vrátane prípravy zmluvnej do-
kumentácie, a to s ohľadom, aby táto dokumentácia 
bola v súlade s komplikovanou právnou úpravou, 
najmä vo vzťahu k právam spotrebiteľa.

Správa pohľadávok
Naša advokátska kancelária pomáha aj pri ma-
nažmente vymáhania pohľadávok v prospech svojich 
individuálnych klientov. Robíme rozbory obchodných 
prípadov, pomáhame nastaviť spôsob a rozsah uplat-
ňovaných práv, uplatňujeme predžalobné výzvy, vedie-
me mimosúdne rokovania so snahou o zmier a v prípa-
de potreby zastupujeme klienta pri ochrane jeho práv 
prostredníctvom príslušných súdov. Samozrejmosťou 
je, že advokátska kancelária zastupuje klientov pri 
vymáhaní ich pohľadávok v exekučných konaniach 
a v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

Tradičné právne odvetia
Do portfólia činnosti našej advokátskej kancelárie 
patria aj tradičné právne odvetvia týkajúce sa správ-

neho práva, pozemkových práv, alebo práv v rámci 
dedičských konaní. Poskytujeme odborné poraden-
stvo pri prevodoch nehnuteľností a pozemkov, či pri 
stavebných úpravách a stavebných konaniach a v prí-
pade potreby zastupujeme klientov v konaniach pred 
príslušným okresným úradom. V oblasti dedičských 
konaní náš tím poskytuje právne služby pri spisovaní 
závetov, správe majetku alebo pri uplatňovaní si de-
dičských nárokov v zahraničí.

Pro bono aktivity
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS sa dl-
hodobo zapája do budovania občianskej spoločnosti 
a jej snahou je ochraňovať aj práva tých, ktorí by si 
inak právne služby nemohli dovoliť. Pro bono aktivi-
tám sa venuje niekoľko advokátov nášho právneho 
tímu, a to najmä v oblasti sociálnych služieb, ochrany 
a podpory marginalizovaných skupín, ochrany spot-
rebiteľa, či v oblasti vzdelávania a rozvoja inovatív-
nych technológií. Medzi úspešné Pro bono „projekty“ 
patrí aj zabezpečenie udržateľnosti poskytovania so-
ciálnych služieb starým a odkázaným ľudom, vrátane 
ľudí bez domova. V Bratislave sú aj vďaka našim akti-
vitám zabezpečené denné a týždenné projekty posky-
tovania stravy pre starých a odkázaných ľudí.

PARTNERI V ZAHRANIČÍ
Pri našom širokom portfóliu služieb máme vybudo-
vanú sieť partnerských advokátskych kancelárií, a to 
v rámci všetkých právnych odvetví, v ktorých naša 
kancelária pôsobí. Klienti BRICHTA & PARTNERS majú 
tak záruku, že ich záujmy a práva budú chránené od-
borníkmi aj v zahraničí pod neustálym dohľadom 
členov nášho právneho tímu. Medzi štáty, v ktorých 
spolupracujeme s advokátmi pri ochrane práv našich 
klientov patria Spojené Kráľovstvo, Nemecko, Ra-
kúsko, Kanada, USA, ale aj niektoré štáty Ázie a Arab-
ského polostrova, pričom z pohľadu registračných 
konaní spolupracuje BRICHTA & PARTNERS s partner-
skými kanceláriami v rámci všetkých 153 členských 
štátov Zmluvy o Patentovej spolupráci (Patent Coo-
peration Treaty).

NÁŠ TÍM
Tím BRICHTA & PARTNERS v súčasnosti pozostáva 
z trinástich právnikov, odborného podporného per-
sonálu (paralegal) a niekoľkých technických expertov 
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pre oblasť priemyselných práv, konkurzov a európ-
skeho práva. Kancelária zároveň poskytuje možnosť 
vzdelávania sa študentom slovenských právnických 
fakúlt, či zahraničným študentom v rámci letných stá-
ží. Naším cieľom je poskytnúť klientom riešenia uši-
té na mieru. Ich osobné vízie a situácie, v ktorých sa 
ocitli, sú nielen predmetom našej profesijnej činnosti, 
ale aj osobného záujmu.

BRICHTA & PARTNERS s. r. o. 
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 poskytujeme 
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

Ako slovenskí právnici veľmi dobre poznáme potreby 
našich klientov ako aj špecifiká slovenského právne-
ho prostredia. Pri poskytovaní právneho poradenstva 
sa preto orientujeme predovšetkým na nasledujúce 
oblasti práva:

Právo informačných technológií, ochrana 
osobných údajov a domény
Vypracovanie a posúdenie softwarových zmlúv, práv-
ny audit v oblasti ochrany autorských práv k softwa-
ru, právne analýzy v oblasti informačných technológií 
(IT), právne poradenstvo pre e-business.

Ochranné známky a patenty
Príprava prihlášok, zastupovanie v konaní, zastupo-
vanie v sporoch, príprava licenčných zmlúv, skúma-
nie „Freedom to Operate“.

Fúzie, akvizície a investície (cezhraničné zlúčenia, 
startup-y)
Fúzie a akvizície spoločností a majetkových účastí, in-
vestície prostredníctvom súkromných fondov, majet-
ková a právna reštrukturalizácia spoločností, vykona-
nie Due Diligence, príprava a realizácia DataRoomu, 
predinvestičné previerky – právny audit, právne pora-
denstvo pri výbere vhodnej právnej formy transakcie 
a príprava kompletných zmluvných dokumentov pre 
transakciu.

Nehnuteľnosti
Komplexné návrhy právnych vzťahov pri nakladaní 
s majetkom, príprava zmluvnej dokumentácie pri 
kúpe a predaji majetku, návrhy a posúdenia nájom-
ných zmlúv a leasingových zmlúv, zastupovanie v ko-
naní pred katastrálnymi úradmi, stavebnými úradmi 
a pod.

Obchodné právo / právo obchodných spoločností
Založenie, registrácia obchodných spoločností, zme-
ny v obchodných spoločnostiach, vypracovanie práv-
nych stanovísk k otázkam obchodných spoločností, 
vypracovávanie obchodných zmlúv, zastupovanie 
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v obchodných a majetkových sporoch, výkon činnos-
ti likvidátora.

Pracovné právo
Právny audit pracovnoprávnych vzťahov v spoločnos-
ti, príprava a posúdenie pracovných zmlúv a dohôd 
so zamestnancami, vypracovanie interných predpi-
sov spoločnosti, úprava pracovnoprávnych a iných 
vzťahov s členmi orgánov spoločnosti, riešenie prí-
padných sporov so zamestnancami.

Športové právo a boj proti dopingu
Zastupovanie športovcov, športových klubov, prípra-
va a posudzovanie hráčskych zmlúv, príprava úpravy 
dokumentov v boji proti dopingu.

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 naj-
mä 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 po-
radenstvo v celej škále obchodných záležitostí, kom-
pletný právny servis ohľadom založenia obchodných 
spoločností, cez nastavenie vnútorných korporátnych 
procesov a právnych vzťahov týkajúcich sa týchto 
spoločností a ich vzťahov so spoločníkmi či akcio-
nármi až po predaj, fúzie alebo akvizície spoločností 
alebo ich likvidácie. Medzi našich klientov patria nad-
národné spoločnosti, inovatívne začínajúce podniky 
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 a vrátane špecifických služieb pri po-
voľovaní 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-
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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. 
advokátska kancelária
Štefánikova 41
811 04 Bratislava
Tel.: +421 940 529 937
e-mail: bratislava@ceeattorneys.com
www. ceeattorneys.com
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ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o. 

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

Advokáti združení v kancelárii mali od začiatku výho-
du skúseností, ktoré získali počas zahraničných stáží, 
a to predovšetkým v renomovaných zahraničných 
právnych kanceláriách. Kancelária spolupracovala 
s množstvom medzinárodných právnych firiem, naj-
mä anglických a amerických, ktoré nemali pobočky 
na Slovensku, s mnohými z nich spolupráca pokra-
čuje aj v súčasnosti. Aj vďaka tejto spolupráci a tiež 
vďaka vlastnej rastúcej reputácii sa členovia kan-
celárie podieľali na medzinárodných transakciách 
a projektoch, vrátane veľkých projektov akvizícií na 
Slovensku.

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

Kancelárii sa už od počiatku fungovania podarilo 
získať dôveru slovenských podnikateľských subjek-
tov, slovenských výrobcov a bánk, ktorým poskytuje 
poradenstvo aj v bežných veciach zmluvnej agendy, 
pracovného práva a riešenia sporov. V súčasnosti 
poskytujeme všeobecné poradenstvo v zmluvných, 
pracovnoprávnych a regulačných veciach pre klien-
tov z oblasti projektovania a výstavby stavieb, výroby 
súčastí automobilov, mliekarenstva, správy nehnuteľ-

ností, veľkoobchodu a maloobchodu a poskytovania 
spotrebiteľských úverov.

Právo nehnuteľností súviselo spočiatku najmä s ak-
vizíciami, kedy sme sa podieľali na mnohých veľkých 
projektoch kúpy, výstavby a prestavby nehnuteľností 
pre podnikateľské účely. V súčasnosti ide o nadobud-
nutia pozemkov, získanie práv na výstavbu budov 
a sietí, nájom a prenájom nehnuteľností a riadenie 
zmluvnej agendy pre vzťahy s nájomcami. V tejto ob-
lasti sme poskytovali právne poradenstvo v množstve 
greenfield a brownfield projektov výstavby pre oblasť 
priemyselnej výroby, logistiky a služieb.

Ďalšou odborne silnou stránkou našej kancelárie 
sa stalo právo duševného vlastníctva, najmä oblasť 
ochranných známok, používaných označení, ne-
kalej súťaže a iného porušovania práv duševného 
vlastníctva. Pre viacerých klientov sme vytvárali a vy-
hodnocovali zmluvy v oblasti marketingu, reklamy 
a prieskumu trhu. Dlhodobé poradenstvo v oblasti 
ochranných známok poskytujeme napríklad spoloč-
nostiam 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 súvis-
losti s prijatím všeobecného nariadenia o ochrane 
osobných údajov (GDPR) sa táto oblasť stala nosnou 
témou takmer pre každého klienta. Pripravujeme ma-

Č
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nuály ochrany osobných údajov šité na mieru jednot-
livým klientom a organizujeme semináre s dôrazom 
na praktické otázky pri implementácii GDPR, ktoré sa 
tešia značnej pozornosti našich klientov.

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

Kancelária tiež poskytuje poradenstvo v oblasti práva 
ochrany spotrebiteľa, a to tak pri príprave spotrebi-
teľských 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 prospech spotrebiteľa a logicky v nepro-
spech poskytovateľov tovarov a služieb spotrebite-
ľom. To si vyžaduje často premyslenú právnu obra-
nu. V sporoch naša kancelária zastupuje tú menej 
favorizovanú stranu – podnikateľov, a to v súdnych 
konaniach, kde ako protistrana a navrhovateľ vystu-
pujú 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 skúse-
ností v prospech našich klientov. Teší nás, že za svo-
je pôsobenie sme si získali nielen uznanie odbornej 
obce a našich kolegov, ale aj dôveru mnohých klien-
tov, dôkazom čoho je, že naše služby využívajú ne-
pretržite už mnoho rokov. Spolupráca s medzinárod-
nými kanceláriami nám dáva medzinárodný rozmer, 
zapájame sa do ich komplexných projektov a globál-
nych riešení a analýz. Na druhej strane naša nezávis-
losť a silná prítomnosť na slovenskom trhu nám po-
skytuje možnosť dokonale porozumieť slovenskému 
právnemu prostrediu a potrebám našich klientov 
v slovenských podmienkach a na slovenskom trhu.

A napokon, prestíž a dobré meno kancelárie nás za-
väzujú neustále držať a zvyšovať latku našej odbor-

nosti a venovať sa každej práci pre klienta s rovnakou 
pozornosťou a kvalitou.

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

Deloitte Legal s. r. o. je medzinárodná advokát-
ska kancelária, ktorá je súčasťou siete Deloitte 
Legal. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2010. 
Deloitte Legal sa považuje za jednu z najväčších 
sietí advokátskych kancelárií v svetovom me-
radle. Len v stredoeurópskom regióne pôsobí 
v Deloitte Legal 150 advokátov v 17 krajinách a je 
prepojená s celosvetovou sieťou expertov skupi-
ny Deloitte.

V Slovenskej republike má Deloitte Legal 13 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 súčas-
ťou tzv. German Desk, rovnaké služby poskytuje aj pre 
nemecky hovoriacich klientov.

Deloitte Legal je advokátskou kanceláriou posky-
tujúcou poradenstvo slovenským aj zahraničným 
klientom pôsobiacim v rôznych segmentoch podni-
kania. Ako súčasť globálnej siete Deloitte Legal plne 
profituje z možnosti zdieľať medzinárodné skúsenosti 
a znalosti. Deloitte Legal úzko spolupracuje tiež s od-
borníkmi Deloitte v oblasti daní, účtovníctva, auditu, 
finančného a podnikového poradenstva, čo jej umož-
ňuje poskytovať klientom komplexné služby a využiť 
synergie spolupráce s týmito špecialistami, a tak za-
bezpečiť komfort a pridanú hodnotu svojim klientom. 

Práve vďaka tejto synergii a personálnemu a techno-
logickému zázemiu je Deloitte Legal vyhľadávaným 
právnym poradcom najmä pre komplexné projekty 
zahrňujúce nielen právne, ale aj daňové a komerčné 
aspekty, ako napr. korporátne reštrukturalizácie, fúzie 
a akvizície, ale je tiež poradcom pre oblasť regulatór-
nych otázok, ako napr. ochrana osobných údajov ale-
bo 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, napr. regulatórne aspekty 
v oblasti bankovníctva a financií, ochrana osobných 
údajov, farmaceutické právo, poradenstvo privát-
nym individuálnym klientom v oblasti plánovania ich 
nástupníctva v podnikoch, či corporate governance 
a zodpovednosť manažmentu a imigračné právo. 
Novou oblasťou detailného záujmu je tiež poskytova-
nie poradenstva v oblasti environmentálneho práva 
a v oblasti udržateľnosti (sustainability), ktorá presa-
huje rámec oblasti životného prostredia a nakladania 
s odpadmi a dotýka sa mnohých ďalších, nielen práv-
nych, ale aj ekonomických a spoločenských otázok, 
ako napr. výstavba a prestavba nehnuteľností, finan-
covanie projektov (green financing) finančnými inšti-
túciami, spolupráca zmluvných partnerov a reputácia 
na trhu a sociálna politika zamestnávateľov.

Unikátnym spojením synergií medzi daňovým a práv-
nym poradenstvom je aj zastupovanie klientov De-
loitte v sporoch týkajúcich sa daňových otázok, a to 

D
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pred orgánmi finančnej správy, ako aj súdnymi orgán-
mi v Slovenskej republike. Tu môže Deloitte demon-
štrovať rozsiahlu odbornú základňu, ktorá umožňuje 
ponúknuť klientom komplexné služby a asistenciu 
nielen pri riešení špecifických otázok z oblasti daňo-
vého práva, ale aj pri daňových kontrolách, pričom 
advokátska kancelária Deloitte Legal je veľmi dobre 
odborne pripravená asistovať klientom aj v rôznych 
administratívnych a súdnych sporoch.

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

Deloitte Legal s. r. o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01  Bratislava
Tel.: +421 2 58 24 91 11
e-mail: dyoder@deloittece.com
www.deloitte.com
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Eversheds Sutherland, 
advokátska kancelária, s.r.o.

Eversheds Sutherland je medzinárodná advo-
kátska kancelária, ktorá súčasne na Slovensku 
aj v Česku patrí k vedúcim kanceláriám, ktorá 
zastupuje významných lokálnych a medziná-
rodných klientov a preto bola niekoľkokrát od-
porúčaná v prestížnych medzinárodných reb-
ríčkoch ako Legal500, Chambers and Partners či 
IFLR1000.

Eversheds Sutherland má globálne viac ako 3000 práv-
nikov v 35 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 advokátskych kanceláriách a rozsiah-
le 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 
právneho riešenia pre konkrétny problém alebo 
situáciu. Pritom staviame na našich znalostiach, 
skúsenostiach a orientácii na potreby našich klien-
tov. Požiadavky, ktoré kladieme na svoju prácu sú: 
vysoká obsahová i formálna kvalita, rovnako ako 

včasnosť poskytovaných právnych služieb a 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 Slovenskej 
republike. Vo svojej praxi sa Bernhard sústreďuje pre-
dovšetkým na poskytovanie právneho poradenstva 
klientele v oblasti obchodného práva, energetiky, in-
fraštruktúrnych projektov a stavebného 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 obstarávaní z roku 2013. Okrem 
nemčiny hovorí plynule po anglicky a slovensky.

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

Stanislav Dvořák je zakladajúcim partnerom advokát-
skej kancelárie. Vo svojej praxi sa sústreďuje na ob-
chodné právo, predovšetkým na M&A a právo kapitálo-
vého trhu, konkurzné právo a zastupovanie v súdnych 
konaniach. Stanislav Dvořák ďalej disponuje bohatými 
skúsenosťami pri zastupovaní klientov 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, odpadového hospodárstva a oba-
lov, stavebného práva a práva nehnuteľností, energe-
tiky a regulovaných činností.

Annamária Tóthová spolupracuje s našou advokát-
skou kanceláriou od roku 2006 a podieľala sa na po-
četných transakciách, pri ktorých poskytovala právne 
poradenstvo významným medzinárodným a sloven-
ským spoločnostiam. Okrem slovenského jazyka ho-
vorí 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
 	Ochrana osobných údajov, GDPR
 	Súkromní klienti

Eversheds Sutherland, 
advokátska kancelária, s.r.o.
Astoria Palace
Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava
Tel.: +421 232 786 411
e-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk
www.eversheds-sutherland.com
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G. Lehnert, k.s. 

G. Lehnert, s.r.o. je advokátska kancelária, ktorá 
už 30 rokov poskytuje právne služby pre tuzem-
ských a zahraničných klientov, a to najmä vo 
veciach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti. 
G. Lehnert sa radí medzi najskúsenejších a naj-
významnejších poskytovateľov právnych služieb 
na Slovensku, a našou prioritou je vždy klient 
a jeho zadanie.

SME TÍM PRÁVNIKOV
 	Ktorí za každých okolností hľadajú optimálne 

riešenie záležitostí klienta,
 	na ktorých sa klient môže vždy spoľahnúť, že svoje 

bremeno problému nenesie sám a
 	ktorí sú rozhodnutí vytrvať až do konca, zvládnuť 

náročné procesy a držať sa toho, čomu, spoločne 
s klientom, veríme.

NAŠE SLUŽBY VYUŽÍVAJÚ
 	BUDIŠ, a.s.
 	Formel D GmbH
 	General Plastic, a.s.
 	Gratex International, a.s.
 	HUMANA People to People
 	INTERAGROS, a.s.
 	Liehovar Leopoldov a.s.
 	NAD MARTIN, s. r. o.
 	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 	McDonald ́s Corporation
 	Railtrans International, a.s.

 	Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
 	ST. NICOLAUS, a.s.
 	ŠEVT a.s.
 	Výskumný ústav zváračský

VÝPOČET VÝZNAMNÝCH TRANSAKCIÍ TVORÍ
 	Zastupovanie Mesta Pezinok v konaniach, v kto-

rých sa riešia otázky významné z pohľadu toho, či 
nová skládka odpadu v Pezinku bude povolená 
alebo nie, a teda či dôjde k zvýšeniu environmen-
tálnej záťaže alebo sa podarí presadiť verejný 
záujem na zachovaní existujúceho stavu.

 	Poskytovanie komplexného právneho servisu spo-
ločnostiam patriacim do biopalivového holdingu 
ENVIEN Group, ktorý je popredným výrobcom 
biopalív v Európe (patrí mu miesto v prvej desiatke 
rebríčku biopalivových spoločností) s ročným 
obratom cca 500 mil. EUR pri výstavbe nových 
závodov na výrobu alternatívnych palív.

 	Zastupovanie jedného z popredných výrobcov 
biopalív v stredoeurópskom regióne (spoločnosť 
MEROCO, a.s.) v medzinárodnej arbitráži s dodáva-
teľom závodu na výrobu bionafty.

 	Zastupovanie klientov pri akvizíciách do poľno-
hospodárstva a súvisiacich odvetví ako aj do ďal-
ších odvetví v celkovom objeme niekoľko desiatok 
miliónov eur.

 	Poskytovanie komplexného právneho servisu 
spoločnosti VILLA RUSTICA, s. r. o., ktorá je develo-
perom projektu VILLA RUSTICA ako aj ďalších nad-
väzujúcich projektov v lokalite Bratislava Dúbravka 

G
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Brižite – Sever s celkovou hodnotou investície 
presahujúcou 35 000 000 eur.

 	Poskytovanie právneho servisu spoločnosti VAV 
HOLD, a.s. v súvislosti s usporiadaním akcionár-
skych vzťahov v spoločnosti vlastniacej EUROPA 
SHOPING CENTER ZVOLEN.

 	Poradenstvo pre Ministerstvo pre správu a privati-
záciu národného majetku Slovenskej republiky pri 
privatizácií národných a štátnych podnikov.

 	Poradenstvo pre Slovenskú konsolidačnú, a.s. pri 
správe pohľadávok súvisiacich s reštrukturalizá-
ciou bánk v celkovej hodnote cca 100 mil. eur .

 	Poradenstvo pre spoločnosť VERITEĽ, a.s. pri 
reštrukturalizácii zdravotníctva.

 	Zastupovanie skupiny poslancov Národnej rady 
Slovenskej republiky pred ÚS SR vo veci preskúma-
nia súladu ustanovení zákona o zákaze zisku zdra-
votných poisťovní s Ústavou, a množstvo ďalších 
zaujímavých a častokrát principiálnych zadaní.

Poskytujeme klientom široké spektrum právnych 
služieb súvisiacich s alebo nadväzujúcich na ich 
podnikateľskú činnosť vrátane nasledovných 
služieb

 	Poradenstvo v oblasti práva obchodných spo-
ločností, poradenstvo pri zakladaní a ďalšom 
fungovaní obchodných spoločností, poradenstvo 
pri prevodoch účastí v už existujúcich obchodných 
spoločnostiach, poradenstvo v otázkach úpravy 
práv a povinností zo zmlúv o spolupráci, akcionár-
skych dohôd a iných foriem účastníctva,

 	poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže, vráta-
ne riešenia otázok nekalej súťaže,

 	poradenstvo v oblasti práva duševného a priemy-
selného vlastníctva, obzvlášť v oblasti ochranných 
známok,

 	príprava a posudzovanie zmlúv upravujúcich 
obchodno-záväzkové vzťahy v najrozličnejších 
oblastiach podnikateľskej činnosti, vrátane otázok 
zabezpečenia záväzkov,

 	poradenstvo z oblasti záväzkového práva a návrh 
optimálneho právneho riešenia alebo postupu vo 
veci podľa zámerov sledovaných klientom,

 	poradenstvo v oblasti pracovného práva,
 	poradenstvo v otázkach nehnuteľností, ktoré 

zahŕňa prípravu všetkých potrebných zmluvných 
a iných dokumentov v tejto oblasti, poradenstvo 
v oblasti developerských projektov,

 	zastupovanie klientov v súdnom konaní (vrátane 
exekučného a konkurzného konania) a v správ-
nom konaní,

 	vypracovanie právnych analýz z odvetví občian-
skeho práva, správneho práva (najmä problemati-
ka potravinárskeho priemyslu a zdravotníctva),

 	poradenstvo v oblasti ochrany osobnosti.

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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Garaj & Partners s.r.o. 

Advokátska kancelária GARAJ & Partners s.r.o. 
pôsobí v oblasti poskytovania právnych služieb 
už viac ako 15 rokov a svojim klientom zabezpe-
čuje komplexné právne služby.

Medzi najvýznamnejšie projekty v oblasti real estate 
& develoment za rok 2020, v rámci ktorých sme po-
skytovali právne poradenstvo, patrí výstavba diaľnice 
D3 na úseku Čadca – Bukov – Svrčinovec. Taktiež sme 
participovali na viacerých developerských projektoch 
v Trenčíne, v Bratislave a okolí, ako napr. Ludwigov 
mlyn, Manufaktúra – Bernolákovo, v rámci ktorých 
sme poskytli klientom komplexné právne služby, od 
poradenstva pri vysporiadaní pozemkov, cez prípravu 
a negociáciu zmlúv o dielo s hlavným zhotoviteľom 
stavby, až po prípravu zmluvnej dokumentácie tý-
kajúcej sa následných prevodov jednotlivých bytov 
a nebytových priestorov v danom projekte.

V oblasti práva obchodných spoločností, fúzií a ak-
vizícií máme dlhoročné skúsenosti, pričom klientom 
poskytujeme komplexné právne služby, a to najmä 
vykonanie právneho auditu spoločnosti, príprava 
transakčnej dokumentácie, nastavenie vnútorných 
vzťahov medzi spoločníkmi/akcionármi a pod. V roku 
2020 sme participovali na viacerých transakciách, 
pričom medzi významnejšie transakcie patrí napr. 
poskytnutie komplexného právneho poradenstva 
zahraničnému klientovi pri nadobudnutí majetkovej 
účasti v spoločnosti podnikajúcej v oblasti drevárskej 
výroby, vrátane priemyselného areálu, ako aj vykona-
nie právneho auditu spoločnosti vlastniacej niekoľko 

historických budov v Bratislave, podnikajúcej v oblas-
ti realít, vrátane prípravy transakčnej dokumentácie 
pre klienta (zahraničný investičný fond).

Pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti vôd, sme okrem 
iného vypracovali komplexnú dokumentáciu týka-
júcu sa ochrany osobných údajov a vykonali právne 
posúdenie najvýznamnejších zmlúv týkajúcich sa ob-
lasti práva duševného vlastníctva a oblasti životného 
prostredia.

Taktiež sa špecializujeme na sporovú agendu a máme 
mandát na vymáhanie pohľadávok Štátneho fondu 
rozvoja bývania a Fondu na podporu vzdelávania, 
ako aj súkromných spoločností.

Garaj & Partners s.r.o.
Jozefská 3
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 20 71 00 23
e-mail: info@garajpartners.sk
www.garajpartners.sk
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GHS Legal, s.r.o. 

GHS Legal, s.r.o. je advokátskou kanceláriou, 
ktorej tím tvorí aktuálne 36 členov a ktorá po-
skytuje právne poradenstvo na území Slovenskej 
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 oblasť 
obchodného práva, pracovného práva, sporová agen-
da, 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 oblasti IT vrátane spoločností využívajúcich tech-
nológie blockchain a práva duševného vlastníctva,

 	komplexné zabezpečenie právnych služieb 
súvisiacich s compliance, najmä projekty v oblasti 
ochrany 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 vyše 20 rokov špecializujú na 
poskytovanie právneho poradenstva v oblasti 
nehnuteľností, štruktúrovaného financovania, 
na energetické projekty a akvizície podnikov. 
V Českej a Slovenskej republike sme jednou 
z prvých kancelárií, na ktoré sa obracajú in-
vestori a banky z celého sveta.

Našim značným skúsenostiam dôveruje väčšina 
bánk zastúpených v stredoeurópskom regióne 
a taktiež poprední investori a developeri. Za náš veľ-
ký úspech počas uplynulých 20 rokov vďačíme zá-
sadám našej kancelárie a nášmu pracovnému štýlu: 
poradenská činnosť na najvyššej odbornej úrovni 
s osobným prístupom ku klientovi.

Giese & Partner sa môže pochváliť rozsiahlymi a rok-
mi overenými skúsenosťami v poskytovaní vysoko 
kvalitných právnych služieb zahraničným spoloč-
nostiam a ich pobočkám na Slovensku, v Českej 
republike a iných krajinách stredoeurópskeho a vý-
chodoeurópskeho 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, obno-

viteľné 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 advo-
kátskych kancelárií na Slovensku a v Českej repub-
like, 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 industriálnych parkov, ako aj pri nákupe a predaji 
malých i veľkých stavebných projektov.

V minulosti ako aj dnes poskytujeme poradenstvo 
niekoľkým z najúspešnejších developerov v stredo-
európskom regióne.
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Giese & Partner, s.r.o. - organizačná zložka
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 20 51 01 10
e-mail: office@giese.sk
www.giese.sk
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Glatzová & Co. 

Sme popredná nezávislá advokátska kancelá-
ria pôsobiaca v Slovenskej a Českej republike. 
Máme za sebou 27 rokov dobrej práce, stability 
a organického rastu. Sme jednou z najstarších 
českých kancelárií, spoľahlivou stálicou na trhu 
právnych služieb, najlepšou zárukou vysokej 
kvality. Na Slovensku ponúkame svoje služby od 
roku 2008.

Pravidelne získavame významné ocenenia od ne-
závislých medzinárodných i domácich ratingových 
agentúr.

Glatzová a Co. si získala reputáciu pre svoje hlboké 
znalosti právneho poriadku, citlivý prístup k obchod-
ným otázkam a pozitívny postoj k riešeniu právnych 
problémov. Nehovoríme, prečo niečo nejde, hľadáme 
riešenie.

NAŠE ZÁSADY A PRIORITY
Nejde nám o kvantitu, ide nám o kvalitu. Nie sme 
fabrika na právo, nechrlíme dokumenty skopírované 
zo štandardných vzorov, hľadáme sofistikované rieše-
nia šité na mieru pre konkrétnych klientov a situácie.

Naši klienti sa môžu vždy spoľahnúť, že dostanú to, čo 
potrebujú a vtedy, kedy to potrebujú.

Máme silnú firemnú kultúru a zodpovedný štýl práce 
založený na ústretovosti, ochote a rešpekte, a to ako 
voči klientom, tak aj vo vnútri nášho tímu. Dôsledne 

vyhľadávame talentovaných právnikov, ktorí sú za-
pálení pre svoju prácu a chcú s nami ďalej profesne 
rásť. Tým potom poskytujeme sústavné vzdelávanie 
formou našich interných školení a zahraničných stá-
ží. Svojim etickým prístupom a úprimnou snahou po 
kvalite vytvárame výnimočné pracovné prostredie, 
kde ľudia radi pracujú.

Naši partneri sa viac než rozvoju nových obchodných 
príležitostí venujú právnej práci pre klientov a vede-
niu ostatných právnikov v kancelárii. Každý prípad je 
vždy pod supervíziou jedného z partnerov, na ktoré-
ho sa klient môže kedykoľvek obrátiť.

Svoj úspech nemeriame číslami, ale spokojnosťou 
klientov. Naši klienti si nás vyberajú pre riešenie tých 
najzložitejších situácií, najnáročnejších transakcií 
a najzávažnejších sporov. Pre dobrú prácu nestačí len 
poznať paragrafy, ale vidieť ich v kontexte a používať 
obchodný úsudok. Táto schopnosť nám umožňuje 
skĺbiť právne a praktické posúdenie a poskytovať 
rady tak, aby boli užitočné.

Naša práca nespočíva v schematickej aplikácii a pri-
spôsobovaní vzorových dokumentov a stanovísk. Vy-
hýbame sa stereotypom a slepému opakovaniu toho, 
čo už bolo raz realizované. Naše riešenia a zmluvy sú 
vždy šité na mieru konkrétnemu klientovi s ohľadom 
na jeho situáciu a zámery.

Kladieme dôraz na informovanosť našich klientov 
a dbáme na to, aby všetky dôležité rozhodnutia klien-
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ta boli urobené kvalifikovane, na základe znalosti 
všetkých relevantných informácií. Vždy sa snažíme 
predložiť na zváženie všetky možnosti, vrátane nášho 
názoru na ich výhody a nevýhody a odporučiť naj-
vhodnejší postup. Zároveň sa dôsledne vyhýbame za-
ťažovaniu klientov detailmi a teoretickými rozbormi.

Vďaka týmto hodnotám a prístupu máme silný a sta-
bilný tím vynikajúcich advokátov a množstvo spo-
kojných klientov, ktorí s nami spolupracujú niekoľko 
rokov.

VLADIMÍRA GLATZOVÁ
zakladajúca partnerka, 1994

Expert v oblasti fúzie a akvizície.

„Klienti nechcú právnika, ktorý 
hľadá problémy. Chcú právnika, 
ktorý ich vie riešiť.“

JIŘÍ SIXTA
partner od roku 2008

Špecialista na fúzie a akvizície, 
všeobecné obchodnopráv-
ne služby, farmáciu, pracovné 
právo.

„Odhodlanie, nasadenie a ochota pre klientov dýchať 
musí vychádzať od partnerov.“

MARTIN DANČIŠIN
partner od roku 2009

Špecialista na reštrukturalizáciu 
a insolvenciu, nehnuteľnosti, 
bankovníctvo a financie, sporovú 
agendu.

„Každý klient má o spolupráci s právnikmi iné predsta-
vy. My sa im snažíme prispôsobiť.“

JINDŘICH KRÁL
partner od roku 2013

Špecialista na právo spoločností, 
reštrukturalizáciu a všeobecné 
obchodnoprávne služby.

„Nestačí len nájsť riešenie. Treba 
ho oznámiť klientovi včas a zrozumiteľným spôsobom.“

LIBOR NĚMEC
partner od roku 2015

Špecialista na bankovníctvo a fi-
nancie, kapitálové trhy, sporovú 
agendu, reguláciu finančných 
služieb.

„Nestačí chápať, na čo sa klient pýta, ale aj prečo sa 
na to pýta.“

ERIK KOLAN
partner od roku 2018

Špecialista na správne právo 
vrátane správneho súdnictva, 
energetiku, nehnuteľnosti, ban-
kovníctvo a financie.

„Klientov nezaujíma, čo hovorí zákon. Potrebujú radu, 
čo majú urobiť. Chcú riešenie.“

JAN VESELÝ
partner od roku 2019

Špecialista na fúzie a akvizície, 
energetiku, sporovú agendu 
a všeobecné obchodnoprávne 
poradenstvo.

„Chladná hlava, rozum v hrsti a konštruktívne 
myslenie.“
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VERONIKA PÁZMÁNYOVÁ
partnerka od roku 2020

Špecialista na fúzie a akvizície, 
pracovné právo, sporovú agendu 
a všeobecné obchodnoprávne 
poradenstvo.

„Nehovoriť, že sa niečo nedá, ale nachádzať spôsoby, 
ako to spraviť.“

NEDÁVNE OCENENIA
Glatzová a Co. sa dlhodobo radí medzi najvýznamnej-
šie advokátske kancelárie na trhu. Túto pozíciu kaž-
doročne potvrdzujú opakovane získané hodnotenia 
od medzinárodných i domácich ratingových agentúr.

LEGAL500, APRÍL 2021
ČESKÁ REPUBLIKA:

bankovníctvo a financie / kapitálové trhy – Tier 2, 
korporátne právo / fúzie a akvizície – Tier 2, sporová 
agenda – Tier 3, pracovné právo – Tier 2, energetika 
– Tier 3, nehnuteľnosti – Tier 4, TMT – Tier 3

SLOVENSKO:

korporátne právo / fúzie a akvizície – Tier 5, sporová 
agenda – Tier 3, pracovné právo – Tier 3

ODPORÚČANÍ PRÁVNÍCI:
Libor Němec, Martin Dančišin, Jan Veselý, Vladimíra 
Glatzová, Erik Kolan, Jiří Sixta, Jindřich Jelínek, Vero-
nika Pázmányová, Jindřich Král, Jan Peřinka

RISING STAR: Veronika Pázmányová

CHAMBERS EUROPE, MAREC 2021
ČESKÁ REPUBLIKA:

kapitálové trhy (Band 3), korporátne právo / fúzie 
a akvizície (Band 3), bankovníctvo a financie (Band 
4), sporová agenda (Band 4), pracovné právo (Band 
4), reštrukturalizácia a insolvencia (Band 3), energeti-
ka (Band 3)

SLOVENSKO:

korporátne právo / fúzie a akvizície (Band 4)

Zakladajúca partnerka Vladimíra Glatzová opako-
vane hodnotená ako „Eminent Practitioner“ v ob-
lasti korporátne právo / fúzie a akvizície. Partneri 
Jindřich Král (Band 4) a Jiří Sixta (Band 3) získali 
už po niekoľkýkrát hodnotenia v oblasti korporátne 
právo / fúzie a akvizície. Martin Dančišin (Band 3) 
je aj tento rok hodnotený v oblasti reštrukturalizácia 
a insolvencia.

Veronika Pázmányová bola tento rok hodnotená 
ako "Up and Coming" v oblasti korporátne právo / fú-
zie a akvizície.

CHAMBERS GLOBAL, FEBRUÁR 2021
ČESKÁ REPUBLIKA:

korporátne právo / fúzie a akvizície (Band 3), kapitá-
lové trhy (Band 3), bankovníctvo a financie (Band 4)

Zakladajúca partnerka Vladimíra Glatzová opako-
vane hodnotená ako „Eminent Practitioner“ v oblasti 
korporátne právo / fúzie a akvizície. Partneri Jindřich 
Král (Band 4) a Jiří Sixta (Band 3) získali už po nie-
koľkýkrát hodnotenia v oblasti korporátne právo / fú-
zie a akvizície.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA, NOVEMBER 2020
VÍŤAZ KATEGÓRIE: kapitálové trhy

Veľmi odporúčaná kancelária: právo obchodných 
spoločností, fúzie a akvizície, bankovníctvo a finan-
cie, česká firma na medzinárodných trhoch

Odporúčaná kancelária: developerské projekty 
a nehnuteľnosti, energetika a energetické projekty

IFLR1000, SEPTEMBER 2020
ČESKÁ REPUBLIKA:

fúzie a akvizície (Tier 2), reštrukturalizácia a insolven-
cia (Tier 2), bankovníctvo a financie (Tier 4), kapitálo-
vé trhy (Tier 3), developerské projekty (other notable)
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SLOVENSKO:

bankovníctvo a financie (Tier 4), fúzie a akvizície (Tier 
3)

DOPORUČOVANÍ PRÁVNÍCI: Vladimíra Glatzová – 
fúzie a akvizície, Jiří Sixta – fúzie a akvizície, Martin 
Dančišin – bankovníctvo a financie, reštrukturalizá-
cia a insolvencia, Jindřich Král – fúzie a akvizície, 
reštrukturalizácia a insolvencia, Libor Němec – ban-
kovníctvo a financie, kapitálové trhy, Jan Veselý – fú-
zie a akvizície

RISING STAR: Veronika Pázmányová – fúzie 
a akvizície

Glatzová & Co.
Hviezdoslavovo námestie 25
811 02  Bratislava
Tel.: +421 232 335 333
e-mail: office.sk@glatzova.com
www.glatzova.com/sk/
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HALADA advokátska kancelária s.r.o. 

Spoločnosť HALADA advokátska kancelária s.r.o. 
pôsobí na trhu právnych služieb už takmer 15 ro-
kov. Spoločnosť vznikla transformáciou z pôvod-
nej advokátskej kancelárie jej zakladateľa JUDr. 
Tomáša Vranoviča. V súčasnosti je HALADA advo-
kátska kancelária s.r.o. jednou z najvýznamnej-
ších advokátskych kancelárií pôsobiacich v Tr-
navskom kraji.

Spoločnosť HALADA advokátska kancelária poskytu-
je právne služby najmä v oblasti korporátneho práva 
(vrátane transakcií M&A), občianskeho a obchodného 
práva, prepravného práva (osobitne v oblasti prá-
va medzinárodnej cestnej dopravy), pozemkového 
a agrárneho práva (vrátane problematiky spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ), developerských 
projektov, daňového práva, banského práva, ochra-
ny osobných údajov, práva duševného vlastníctva 
a informačných technológií, konkurzného práva, ako 
aj právne služby v oblasti mimosúdneho a súdneho 
vymáhania pohľadávok a právne služby súvisiace so 
správou a prevádzkou veľkých obchodných a admi-
nistratívnych centier.

Naša kancelária sa už od počiatku svojho pôsobe-
nia profilovala ako kancelária so silným zameraním 
na oblasť sporovej agendy, v rámci ktorej sa sústredí 
najmä na obchodnoprávne spory súvisiace s mimo-
súdnym a súdnym vymáhaním pohľadávok alebo ob-
ranou podnikateľských subjektov pred uplatňovaním 
nedôvodných nárokov tretích strán. Osobitnou špe-
cializáciou našej kancelárie v tejto oblasti sú spory 

súvisiace s medzinárodnou nákladnou cestnou do-
pravou, v rámci ktorých majú klienti našej kancelárie 
dlhodobo mimoriadne vysokú úspešnosť.

Ďalšou významnou oblasťou pôsobenia našej advo-
kátskej kancelárie je právne poradenstvo súvisiace 
s prípravou, realizáciou a predajom developerských 
projektov, najmä bytových a polyfunkčných objektov 
a areálov. V rámci právneho poradenstva sa zameria-
vame ako na prípravu a pripomienkovanie transakč-
nej dokumentácie súvisiacej s nadobúdaním staveb-
ných pozemkov či objektov určených pre realizáciu 
budúcich projektov (asset deals) či nadobúdaním 
majetkovej účasti v spoločnostiach realizujúcich vý-
stavbu projektov (share deals), tak aj na komplexné 
poradenstvo súvisiace s retailovým predajom dokon-
čených projektov, vrátane nastavenia optimálneho 
modelu obchodov a prípravy všetkej s tým súvisia-
cej dokumentácie. Za čas svojho pôsobenia v tejto 
oblasti naša kancelária už právne zastrešovala reali-
záciu niekoľkých desiatok menších i väčších develo-
perských projektov a má preto mimoriadne bohaté 
skúsenosti.

Za jednu z najdôležitejších oblastí pôsobenia našej 
kancelárie možno tiež, bezpochyby, označiť pozem-
kové a agrárne právo. Služby našej kancelárie možno 
v tejto oblasti označiť za unikátne z dôvodu, že pre 
klientov dokážeme zabezpečiť nie len klasické právne 
poradenstvo týkajúce sa bežnej prevádzky poľnohos-
podárskych podnikov, ale aj komplexné usporiadanie 
užívacích vzťahov klienta k poľnohospodárskej pôde. 

H
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V tejto súvislosti využíva naša kancelária jedinečné 
technické riešenia (vrátane špeciálneho mapového 
software-u) a know-how, vďaka ktorému sme schop-
ní pre poľnohospodárske podniky zabezpečiť aktuali-
záciu a správu všetkých právnych titulov k pôde v ich 
užívaní, vrátane vyriešenia s tým súvisiacich sporov 
o užívanie pôdy.

Špecifickou oblasťou, v rámci ktorej naša kancelária 
poskytuje dlhodobo vo veľkom rozsahu právne služ-
by, je oblasť správy a prevádzky veľkých obchodných 
a administratívnych centier. Naša kancelária poskytu-
je právne poradenstvo pre viacero známych obchod-
ných centier nachádzajúcich sa v rôznych regiónoch 
Slovenska. V rámci tejto oblasti pre klientov zabezpe-
čujeme komplexný zmluvný servis týkajúci sa najmä 
nájomných vzťahov pre jednotlivé prevádzky v cen-
tre, ale aj správu pohľadávok centier v rátane ich mi-
mosúdneho a súdneho vymáhania. V ostatnom čase 
je tiež mimoriadne aktuálne právne poradenstvo 
súvisiace s protipandemickými opatreniami Vlády SR 
a iných orgánov štátnej správy a ich vplyvom na pre-
vádzku takýchto centier.

V ostatných rokoch sa naša kancelária intenzívne 
venuje aj oblasti daňového práva s osobitným za-
meraním na oblasť daňových kontrol a na ne nad-
väzujúcich daňových konaní. Našim klientom po-
skytujeme najmä právne poradenstvo spočívajúce 
v zastupovaní klientov pred správcom dane, ale aj 
v príprave a uplatňovaní prostriedkov obrany v prí-
pade neoprávneného vyrubenia daní či sankcií. Špe-
cifickým druhom právnych služieb v tejto oblasti je 
tiež príprava správnych žalôb a kasačných sťažností 
smerujúcich k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí 
správcu dane a Finančného riaditeľstva SR a zastupo-
vanie klientov v príslušných súdnych konaniach pred 
správnymi súdmi. Naši klienti sa v týchto konaniach 
tešia vysokej úspešnosti, čoho dôkazom je fakt, že 
len za ostatný rok 2020 dosiahla naša kancelária pro-
stredníctvom opravných prostriedkov a správnych 
žalôb zrušenie rozhodnutí správcov dane, ktorými 
boli našim klientom nezákonne vyrubené dane vo 
výške viac ako 1,5 milióna eur. HALADA advokátska kancelária s.r.o.

Kapitulská 21
917 01  Trnava
Tel.: +421 335 354 569
e-mail: kancelaria@akvh.sk
www.akvh.sk
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HAVEL & PARTNERS s.r.o., 
advokátska kancelária

Za 20 rokov svojej existencie sa HAVEL & PART-
NERS stala najväčšou a najúspešnejšou kancelá-
riou v SR a ČR a najrýchlejšie rastúcou advokát-
skou kanceláriou v celej Európe, ktorá neustále 
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 Českej republiky. V súčasnej dobe má kancelária na 
Slovensku približne 350 stálych klientov.

V oblasti poradenstva poskytovaného v rámci brati-
slavskej kancelárie si kladie advokátska kancelária 
HAVEL & PARTNERS za cieľ zabezpečiť svojim klientom 
prostredníctvom skúsených právnikov komplexné 
právne poradenstvo podľa slovenského práva a súčas-
ne im umožniť komfort jednej advokátskej kancelárie 
pre Slovenskú i Českú republiku poskytujúcej vysoký 
štandard poradenstva a celkovú koordináciu poskyto-
vaných právnych služieb v oboch krajinách k plnej spo-
kojnosti klienta. Advokátska kancelária v Bratislave sa 
v spolupráci s príslušnými štátnymi organizáciami, or-
gánmi samosprávy 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 250 právnikmi a da-
ňovými poradcami, viac ako 150 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 je taktiež 
najžiadanejším zamestnávateľom medzi advokátskymi 
kanceláriami v ČR. Zároveň disponuje najkomplexnej-
ším 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 pod-
poru dostupnú pre slovenské a české advokátske 
kancelárie. Kancelária poskytuje právne poradenstvo 
v 12 jazykoch pre oblasť viac ako 110 krajín sveta. Až 
70 % jej prípadov obsahuje medzinárodný prvok. 
Kancelária úzko spolupracuje s poprednými medzi-
národnými právnickými firmami v Európe, Ázii, Sever-
nej Amerike, Afrike i Austrálii. Klienti kancelárie majú 
vďaka tomu prístup k medzinárodným aj lokálnym 
znalostiam a odbornosti prostredníctvom viac ako 
90 tisíc právnikov v 190 krajinách sveta.

MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY
Kancelária ponúka najvyšší medzinárodný štandard 
kvality poskytovaných služieb, flexibilný, kreatívny 
a obchodne orientovaný prístup k riešeniu právnych 
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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 medzi-
národné spoločnosti, najvýznamnejšie slovenské 
a české spoločnosti, vrátane strategických štátnych 
podnikov a orgánov verejnej správy, ale aj stredné 
podniky, individuálni podnikatelia a investori. Je 
medzi nimi aj cca 150 z 500 najväčších svetových 
spoločností podľa publikácie Fortune 500 a takmer 
25 spoločností zaradených do rebríčka najväčších 
slovenských spoločností Trend Top 100. Kancelária 
má v súčasnosti viac ako 2 500 klientov, z ktorých 
približne 350 sú slovenskí klienti pôsobiaci v SR 
i ČR.

NÁŠ PRÍSTUP
Sme komerčne orientovaná právnická firma s aktív-
nym prístupom a kvalitným tímom právnikov, pre 
ktorú sú nadštandardná starostlivosť o klienta a mi-
moriadna časová flexibilita najvyššími prioritami. 
Máme individuálny a osobný prístup ku každému 
klientovi a k riešeniu jeho záležitostí. Usilujeme sa 
o poskytovanie služieb s vysokou pridanou hodno-
tou, stopercentne spĺňajúcich či prekračujúcich oča-
kávania klientov, a o budovanie dlhodobých vzťahov 
s klientmi. Kancelária je klientmi vyhľadávaná pre 
schopnosť poskytovať komplexné právne služby, 
strategické uvažovanie, vysokú úroveň pracovného 
nasadenia, schopnosť úspešného uzatvorenia tran-
sakcií a presadzovanie záujmov klienta v podnikateľ-
skej praxi.

PLÁNOVANÉ OBLASTI RASTU PRE ROK 2021
Naša kancelária plánuje v tomto roku ďalší veľký rast 
v nasledujúcich špecializáciách a odboroch, ktoré už 
dnes považujeme za kľúčové:

Technológie
Technologické právo predstavuje jednu z našich naj-
významnejších špecializácií. V Havel & Partners sa mu 
venuje viac ako 30 právnikov, ktorí tvoria najväčší tím 
pre danú oblasť na slovenskom a českom trhu. Z toho 
6 právnikov pôsobí priamo v Bratislave. Táto skupina 
je unikátna šírkou svojho záberu a špecializáciou na 
všetky kľúčové oblasti technológií. Vďaka pozitívne-
mu vzťahu našich právnikov k technológiám, boha-
tým skúsenostiam i unikátnemu know-how sme na 
Slovensku aj v ČR tiež priekopníkmi právnych odbo-
rov budúcnosti a pravidelne sa aktívne podieľame na 
príprave nových zákonov. Našimi klientmi sú najväč-
šie IT spoločnosti a telekomunikačné firmy, finančné 
inštitúcie, retailové reťazce a mediálne spoločnosti, 
ako aj orgány verejnej správy či nádejné startupy. 
Poskytujeme im poradenstvo v oblastiach zmlúv aj 
verejného obstarávania v IT práve, transakčné pora-
denstvo i konzultácie v odboroch, ako sú e-banking, 
m-banking, crowd-funding, Fintech, kryptomeny, 
e-commerce alebo kybernetická 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 
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.

Nehnuteľnosti
Vytvorili sme program „Nehnuteľnosti 2020–2030“, 
v ktorom prinášame komplexný pohľad na proble-
matiku. Poskytujeme právne poradenstvo mestám, 
architektom, projektantom, stavebným firmám, 
developerom, investorom, fondom aj asset mana-
gerom. Sme schopní zabezpečiť klientovi podporu 
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po celú dobu realizácie nehnuteľnostného projektu; 
disponujeme know-how od fázy plánovania stavieb, 
pretože sa podieľame aj na legislatívnej činnosti, 
vnímame zmeny v štruktúre nehnuteľnostných vlast-
níkov a investorov a zároveň doťahujeme veľké akvi-
zície a predaje hotových nehnuteľností. Poskytujeme 
poradenstvo pri výstavbe rezidenčných projektov, 
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 projekto-
vého financovania aj pri posudzovaní dodržiavania 
predpisov v oblasti životného prostredia.

Compliance a investigácia
Ponúkame svojim klientom komplexné a pritom 
bezpečné riešenia v oblasti compliance a investigá-
cie. Naše skúsenosti pokrývajú ako otázku preven-
cie (vytváranie systému interných preventívnych 
opatrení a programov proti porušovaniu legislatívy 
s cieľom vylúčiť alebo minimalizovať dopady verej-
noprávnych alebo súkromnoprávnych sankcií), tak 
oblasť interných vyšetrovaní (vyšetrenie a identifi-
kácia interných porušení právnych predpisov a pra-
vidiel zamestnávateľa s cieľom chrániť jeho ma-
jetok ), ale aj prípadné zastupovanie pred súdmi, 
správnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom 
konaní. Sme pripravení pre klientov zabezpečiť 
komplexné služby v oblastiach corporate gover-
nance, trestnoprávnej ochrany, súťaže a verejného 
obstarávania či ochrany dát a GDPR a asistujeme 
im rovnako pri riešení krízových situácií a odvrátení 
hroziacich škôd.

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.

Služby pre privátnu klientelu
Za jednu z kľúčových oblastí služieb považujeme 
komplexné poradenstvo poskytované vymedzenému 
okruhu najvýznamnejších privátnych klientov, kto-
rým poskytujeme právne a daňové služby najvyššej 
kvality. Vytvorili sme špecializovaný tím najskúse-
nejších právnikov z kľúčových právnych oblastí pod 
vedením riadiaceho partnera Jaroslava Havla, ktorý 
poskytuje špecializované a nadštandardné poraden-
ské a organizačné služby v oblasti správy osobného 
a rodinného majetku, investícií, rodinného práva, de-
dičského práva a zastupovania v sporoch, arbitrážach 
alebo iných typoch konaní.

VÝZNAMNÉ PRÍPADY 2021
 	Zastupovanie spoločnosti Porsche Slovakia, 

spol. s r.o. a Porsche Inter Auto Slovakia, spol. 
s r.o. pred Protimonopolným úradom SR, ďalšími 
orgánmi a správnym súdom ohľadom komplexnej 
kartelovej dohody.

 	Poradenstvo významnému medzinárodnému de-
veloperovi priemyselných a logistických objektov, 
spoločnosti Panattoni Slovakia Development, 
v súvislosti s výstavbou priemyselných a logistic-
kých budov na Slovensku, ako aj v súvislosti s ak-
vizíciou a developmentom pozemkov v Košiciach, 
Piešťanoch, Dunajskej Strede, Bratislave a Senici 
(výstavba logistických parkov).

 	Poradenstvo významnej investičnej skupine 
ARETE spravujúcej regulované investičné fondy 
v oblasti nehnuteľností v súvislosti s akvizíciou 
priemyselného parku v Kežmarku.

 	Poradenstvo spoločnosti Slovak Telekom a.s., 
členovi skupiny Deutsche Telekom (T-Mobile), 
pri predaji spoločnosti Zoznam s.r.o., prevádz-
kujúcej internetový portál zoznam.sk, súčasnému 
manažmentu spoločnosti Zoznam s.r.o.

 	Poradenstvo pri navrhovaní a vytváraní svetovo 
unikátneho IT riešenia konfigurácie zbraní pre 
jedného z najväčších svetových výrobcov ručných 
zbraní, spoločnosti Česká Zbrojovka a jej dcér-
skej spoločnosti Zbrojovka Brno, určeného spot-
rebiteľom a jeho prepojenie s e-shopom v SROV.

 	Poradenstvo významnej americkej spoločnosti 
špecializujúcej sa na výrobu lietadiel (špeciálne 
vrtuľníkov), spoločnosti BELL HELICOPTER, 
v súvislosti s účasťou spoločnosti vo verejnom 
obstarávaní vyhlásenom Ministerstvom vnútra 
SR na dodávku dvojmotorových viacúčelových 
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vrtuľníkov, ako aj pri plnení uzatvorenej rámcovej 
dohody.

 	Poradenstvo (ktoré stále trvá) významnej rakúskej 
spoločnosti Kapsch TrafficCom AG, dodávateľovi 
inteligentných dopravných systémov v oblasti 
mýta, riadenia dopravy, inteligentnej mestskej 
mobility, v súvislosti s účasťou spoločnosti vo ve-
rejnom obstarávaní vyhlásenom NDS na vybudo-
vanie Elektronického mýtneho systému a poskyto-
vanie služieb technickej podpory.

 	Poradenstvo a úspešné zastupovanie Canal+ 
Luxembourg (predtým M7 Group), popredného 
európskeho poskytovateľa satelitného vysielania 
(služba Skylink), v niekoľkých súdnych sporoch 
v ČR a SR a v medzinárodnej arbitráži (ICC) v Ho-
landsku v súvislosti so sporom o porušenie zmluvy 
o poskytovaní televízneho vysielania týkajúcom sa 
doteraz právne nevyriešených otázok cezhranič-
ného televízneho vysielania a tzv. geoblockingu 
v perspektíve základných pilierov práva EU (právo 
na slobodný pohyb služieb).

 	Poradenstvo a zastupovanie všetkých spoločností 
zo skupiny Google (Alphabet) vo všetkých otáz-
kach týkajúcich sa uvádzania nových inovatívnych 
služieb na slovenský trh a taktiež v precedenčných 
súdnych sporoch vedených v ČR a SR týkajúcich 
sa „práva byť zabudnutý“ a ochrany osobných 
údajov s precedenčným významom pre fungova-
nie vyhľadávača Google.

 	Komplexné poradenstvo a právne zastupovanie 
GlaxoSmithKline (GSK), jednej z celosvetovo 
najväčších farmaceutických spoločností, pri obra-
ne proti uvádzaniu konkurenčných (generických) 
liečiv porušujúcich práva z duševného vlastníctva 
klienta. Súčasťou komplexného právneho pora-
denstva je zastupovanie v prebiehajúcich súdnych 
konaniach v ČR a SR a koordinácia súvisiacich 
konaní prebiehajúcich v niekoľkých ďalších kraji-
nách EÚ.

VYBRANÉ ZÍSKANÉ OCENENIA
HAVEL & PARTNERS je najúspešnejšou kanceláriou 
s najkomplexnejšími službami v Slovenskej repub-
like aj v Česku podľa celkového počtu všetkých no-
minácií a titulov v rámci doterajších ročníkov súťaže 
Právnická firma roka. Štyrikrát za posledných 
šesť rokov sa stala absolútnym víťazom tejto súťa-
že v ČR, kedy získala hlavné ocenenie Právnická 
firma roka pre domácu kanceláriu (2015, 2017, 

2018, 2020) a vo všetkých odborových kategóriách 
sa umiestnila medzi najviac odporúčanými kancelá-
riami. Je taktiež štvornásobným držiteľom ceny Práv-
nická firma roka ČR za najlepšie klientske služby 
(2015,2016,2019,2020).

Výrazné úspechy prinieslo kancelárii tiež vyhlásenie 
Právnickej firmy roka 2020 a 2021 na Slovensku, kde 
nadviazala na svoj český triumf v kategóriách Najlepšie 
klientske služby a Fúzie a akvizície a v roku 2020 pridala 
víťazstvo v kategórii Energetika a energetické projekty.

Slovenská kancelária bola taktiež v rokoch 2016, 
2017, 2019 a 2020 zaradená do prestížneho rebríč-
ka desiatich najväčších advokátskych kancelárií na 
Slovensku, ktorý každoročne zostavuje vydavateľ-
stvo The Slovak Spectator. Podľa tohto rebríčka 
je HAVEL & PARTNERS zároveň najväčšou česko-slo-
venskou advokátskou kanceláriou pôsobiacou na 
Slovensku.

V roku 2020 a 2021 bola kancelária ocenená prestíž-
nou britskou ratingovou agentúrou Chambers & Part-
ners v rámci medzinárodného hodnotenia právnic-
kých firiem Chambers Europe Awards ako najlepšia 
kancelária pôsobiaca v ČR.

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

V oblasti M&A bola kancelária vyhlásená za najlep-
šiu právnickú firmu podľa výsledkov súťaže Práv-
nická firma roka na Slovensku (2020) a v Českej 
republike (2019, 2020). Na Slovensku získala za fúzie 
a akvizície šesťkrát po sebe prestížnu globálnu cenu 
M&A Today Awards (2013–2018) a v rovnakej ka-
tegórii prvenstvo v rebríčku Lawyer International 
Legal 100 (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 kancelá-
ria stala pre rok 2019 právnickou firmou roka v oblasti 
M&A v strednej Európe.
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OKREM VÝZNAMNÝCH PRÁVNICKÝCH OCENENÍ 
KANCELÁRIA ZÍSKALA V ČR TAKTIEŽ NIEKOĽKO 
ĎALŠÍCH PRESTÍŽNYCH CIEN
 	Czech Business Superbrands – ocenenie výni-

močnej značky (2014–2016, 2019–2021)
 	TOP Zamestnávatelia – 1. miesto medzi právnic-

kými firmami (2015–2021)
 	Kancelárie roka – najlepšie pracovné a klientske 

prostredie (2017)

Jaroslav Havel
Riadiaci partner

Václav Audes
Partner

Ondřej Majer
Partner

Robert Neruda
Partner

David Neveselý
Partner

Štěpán Štarha
Partner

HAVEL & PARTNERS s.r.o., 
advokátska kancelária
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 okrem 
iných tiež spoločnosti Bolt, sli.do, Crowdberry, Trust-
Pay, altFINS alebo AeroMobil.

Medzi kľúčové oblasti nášho poradenstva patrí pora-
denstvo v oblasti daňového práva, venture kapitálu 
a startup práva, fondov a regulácie kolektívneho inves-
tovania, práva obchodných spoločností, práva fúzií a ak-
vizícií (M&A) 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 kona-
niach a v správnom súdnictve. V rámci nášho daňo-
vého poradenstva sa tiež špecializujeme na návrhy 
a zakladanie vnútroštátnych aj cezhraničných daňo-
vých štruktúr na kľúč, 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.

FONDY A REGULÁCIA KOLEKTÍVNEHO 
INVESTOVANIA
Ako jedni z mála právnych a daňových poradcov na 
Slovensku sa už dlhodobo venujeme právnej, daňo-
vej a účtovnej regulácii kolektívneho investovania. 
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Poskytujeme komplexné daňovo-právne poraden-
stvo pri nastavení a zakladaní tuzemských aj cezhra-
ničných fondových štruktúr (EuVECA, SICAV) so zame-
raním na ošetrenie právno-regulačných, daňových 
ako aj účtovných rizík prevádzkovania fondov.

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ A PRÁVO 
FÚZIÍ A AKVIZÍCIÍ
Naši právnici a daňoví poradcovia poskytujú kom-
plexné právno-daňové poradenstvo slovenským aj 
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 po-
radenstva 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 stre-
chou spolu s personálne, ekonomicky a priestorovo 
prepojenou daňovo-účtovnou spoločnosťou CAR-
PATHIAN Tax & Accounting (www.carpathianag.sk). 
Toto na slovenskom trhu unikátne prepojenie zásad-

ne znižuje náklady klienta na komplexné poradenské 
služby a zároveň mu poskytuje vyšší kvalitatívny štan-
dard. Pre klienta je efektívne získať na jednom mieste 
poradenstvo nielen k právnej štruktúre, ale tiež da-
ňové a účtovné posúdenie zamýšľanej transakcie. Ak 
transakcia na základe našej analýzy môže podliehať 
významnému 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 
advokátskej kancelárie Dentons v Bratislave, kde sa 
venoval predovšetkým cezhraničnému financovaniu 
a medzinárodnému daňovému právu. Peter je spo-
luzakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, kde 
sa venuje predovšetkým daňovo-právnym analýzam 
obchodných operácií a transakcií a nastavovaniu 
komplexných daňových a právnych štruktúr pre slo-
venských a zahraničných klientov.

Mgr. Tomáš Demo
Tomáš pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej 
advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde 
sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A tran-
sakciám, korporátnemu právu, súdnym konaniam 
a arbitrážam. Tomáš je spoluzakladateľom a partne-
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rom Highgate Law & Tax, kde sa primárne zameria-
va na domáce a cezhraničné obchodné transakcie 
(M&A), venture kapitál a startup právo, právo obchod-
ných spoločností a reguláciu investovania.

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 
spoločnosti Linklaters. Toto zázemie, ako aj naše bo-
haté skúsenosti získané počas práce na globálnych 
transakciách pre spoločnosť Linklaters v Londýne 
a Paríži nám umožňujú poskytovať poradenstvo na 
komplexných projektoch a transakciách na medziná-
rodnej 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, telekomu-
nikácií, IT, poisťovníctva a tiež reštaurácií a hotelov. 
Našimi dlhodobými klientmi sú mnohé slovenské 
a medzinárodné spoločnosti ako napr. Pixel Federa-
tion, PPA Controll alebo Zentiva.

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

ENERGETIKA, INFRAŠTRUKTÚRA A PROJEKTOVÉ 
FINANCOVANIE
Máme skúsenosti so zastupovaním najvýznamnejších 
slovenských podnikov v sektore energetiky a sie-
ťových odvetví, vrátane oblastí výroby a distribúcie 
elektriny, distribúcie a skladovania plynu, jadrovej, 
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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, Wingas a Medzinárodná asociácia 
prepravcov ropy (IAOT).

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, 
výstavby, kúpy a predaja, projektovania, prenájmu, 
prevádzkovania, financovania nehnuteľností komerč-
nej, administratívnej a inej povahy, ako aj logistických 
a priemyselných centier na Slovensku. Medzi dlhodo-
bými klientmi sú významní hráči na trhu nehnuteľ-
ností ako napríklad GLP.

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.

Hillbridges, s.r.o.
Gorkého 4
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 32 19 11 11
e-mail: hillbridges@hillbridges.com
www.hillbridges.com



Významné advokátske kancelárie | 2021 | 87

H

HKV Law Firm s.r.o. 

Popredná advokátska kancelária HKV Law Firm 
s.r.o. prijala nové výzvy, ktoré podporujú po-
skytovanie právnych a konzultačných služieb 
slovenským, ako aj zahraničným klientom na 
ešte vyššej úrovni. Tím úspešných jednotlivcov 
je dobre známy pre svoje bohaté skúsenosti pri 
najnáročnejších transakčných projektoch na Slo-
vensku a pre ústretový prístup ku klientom.

Ako odborníci na slovenské obchodné prostredie 
sme rok 2021 zasvätili pokroku. Rebranding našej 
kancelárie priniesol novú energiu a odštartovali sme 
prienik aj do iných európskych regiónov. Vďaka našej 
účasti v aliancii nezávislých právnických firiem NGL 
Symbio, poradenstvo prispôsobujeme špecifickým 
potrebám klientov.

Naši právnici majú značné skúsenosti z predchádza-
júcich vysokých pozícií vo vedúcich slovenských a za-
hraničných právnických firmách. Spájame domáce 
znalosti s medzinárodnými skúsenosťami za účelom 
poskytovania úplného a koordinovaného poraden-
stva prispôsobeného individuálnym potrebám klien-
ta. Prijali sme obchodne orientovaný a proaktívny 
prístup za účelom efektívneho a úspešného riadenia 
transakcií a neustále vynakladáme maximálne úsilie, 
aby sme poskytovali najlepší právny servis za prime-
ranú odmenu.

Naše znalosti posúvame aj nádejným študentom prá-
va na našom vlastnom študijnom predmete Klinika 
M&A. Neustále vynakladáme úsilie zlepšiť prostre-

die, v ktorom žijeme a podnikáme zapájaním sa do 
rôznych pro bono aktivít, ktoré pomáhajú našej spo-
ločnosti. Zapojili sme sa do úspešných slovenských 
iniciatív #ktoPomozeSlovensku a #ZaockujemSa, 
pretože veríme, že naša pomoc tejto krajine je v sú-
časnosti viac ako vítaná.

Naši právnici sú počas profesionálnej kariéry neustá-
le hodnotení medzinárodnými spoločnosťami zao-
berajúcimi sa ratingom právnických 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 da-
ňových otázok. Spojenie s medzinárodnými firmami 
umožňuje tímu manažovať komplexné medzinárodné 
transakcie, popri poskytovaní komplexných právnych 
služieb lokálnym klientom…

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

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

…ponúka špecificky zamerané schopnosti v projek-
tovom financovaní, najmä v oblasti energetiky a rezi-
denčných projektoch. Osobitné skúsenosti poskytujú 
v oblasti predaja spoločností a podnikov, 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.

Roman Hamala
má viac ako 20 ročnú prax v ob-
lasti nehnuteľností, bankovníc-
tva, PPP projektov, nadobúdania 
a predaji podnikov, investičných 
projektov zahraničných sub-
jektov ako aj v privatizačných 
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 2021 
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 
rozsiahle skúsenosti v oblastiach 
nadobúdania a predaja podni-
kov, energetike, nehnuteľností 
a projektov na zelenej lúke.

Martin Kluch bol ohodnotený 
ako Band 3 lawyer v Slovenskej republike (korpo-
rátne a obchodné právo) medzinárodnou rankin-
govou organizáciou Chambers Global a Chambers 
Europe za rok 2021 a opísaný, okrem iného, aj 
nasledovne:

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

Lukáš Michálik
je partnerom. Do firmy vstúpil 
v roku 2006. Po ukončení právnej 
praxe získal LL.M. titul a Busine-
ss Law Certificate na prestížnej 
University of California, Berkeley. 
Poskytoval okrem iného pora-
denstvo vláde Slovenskej repub-

liky 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 2021 ako Up and Coming lawyer.

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

Peter Víglaský
je zakladajúcim partnerom. Má 
viac ako 20 ročné skúsenosti 
v oblastiach bankovníctva a fi-
nancií, nadobúdania a predaja 
podnikov, private equity, PPP 
projektov, nehnuteľností a pro-
jektov na zelenej lúke.

Peter Víglaský bol ohodnotený ako Band 2 lawyer 
v Slovenskej republike (bankové financovanie) 
a Band 4 (korporátne a obchodné právo) medziná-
rodnou rankingovou organizáciou Chambers Global 
a Chambers Europe za rok 2021 a opísaný, okrem iné-
ho, aj nasledovne:

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

REFERENČNÉ TRANSAKCIE
Obchodné právo / M&A

 	Nadobudnutie účasti v spoločnosti TATRAVAGÓN-
KA a.s. vrátane prípravy komplexne transakčnej 
a korporátnej dokumentácie



Významné advokátske kancelárie | 2021 | 89

H

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

 	Nadobudnutie spoločnosti Cargo Wagon, a.s. 
spolu s veľkým železničným vozňovým parkom 
od štátom vlastnenej spoločnosti ZSSK Cargo 
zahraničným kupujúcim – prvá transakcia svojho 
druhu týkajúca sa predaja a spätného nájmu pre 
európsku 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, 
pričom išlo o jednu z najväčších M&A transakcií 
v oblasti real estate v Slovenskej republike v da-
nom roku

 	Dlhodobé komplexné a širokospektrálne zastu-
povanie renomovanej švédskej odevnej skupiny 
LINDEX 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 Con-
trols vo všetkých právnych oblastiach na každoden-
nej báze

Bankovníctvo a financie
 	Syndikované projektové financovanie aranžované 

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

 	Syndikované projektové financovanie aranžova-
né bankami HSBC Bank, ING Bank a Slovenská 
sporiteľňa, poskytnuté širokým konzorciom 
významných medzinárodných a slovenských bánk 
v objeme 196 mil. eur

 	Bilaterálne realitné financovania poskytnuté 
bankou Unicredit Bank na viacerých projektoch 
v celkovom objeme prevyšujúcom 25 mil. eur

 	Bilaterálne realitné financovania poskytnuté 
bankou OBERBANK AG na viacerých projektoch 
v celkovom 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 
zastupovanie renomovanej slovenskej develo-
perskej 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 
logistického centra Europolis D61 Logistics na 
západnom Slovensku pri Triblavine

Energetické právo, infraštruktúra & preprava
 	Vytvorenie strategického spoločného podniku 

zameraného na prekládku tovaru medzi spoloč-
nosťou BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a spoločnosťou 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. v regió-
ne 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
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Pracovné právo
 	Právne poradenstvo ohľadom dennodenných 

záležitostí všetkým slovenským JOHNSON 
CONTROLS právnym entitám, osobitne ohľadom 
pracovných zmlúv, programov zamestnaneckých 
výhod, ukončení 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 
pracovného práva, uzatvárania a ukončovania 
pracovnoprávnych vzťahov a vrátane kolektívnych 
zmlúv

 	Dlhodobé komplexné a širokospektrálne 
zastupovanie pobočky renomovanej nemeckej 
farmaceu-tickej firmy STADA Arzneimittel AG pri 
vykonávaní jej podnikateľských aktivít v Slovenskej 
republike, vrátane všetkých otázok pracovného 
práva, uzatvárania a ukončovania pracovnopráv-
nych 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 
spoločností v Slovenskej republike) v plne úspeš-
nom spore o vrátenie emisnej dane zaplatenej Slo-
venskej republike za niekoľko predchádzajúcich 
rokov, a to na základe neoprávnenej požiadavky 
slovenských daňových orgánov

 	Zastupovanie subjektov vo viac ako 45 kompliko-
vaných najmä majetkových sporoch dosahujúcich 

kumulatívne až 100 mil. eur, zasahujúcich do 
viacerých právnych odvetví

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

HKV Law Firm 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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Hronček & Kolínová právne služby 

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. 
so sídlom v Žiline a ďalšími pracoviskami v Mar-
tine a v Bratislave, poskytuje v spolupráci 
s partnerskou advokátskou kanceláriou Advo-
kátska kancelária JUDr. Kvetoslava Kolínová, 
s.r.o. kompletné právne služby. Vďaka dôvere 
a spokojnosti klientov si naša kancelária stihla 
za krátky čas vybudovať významné renomé 
dynamicky sa rozvíjajúcej a progresívnej ad-
vokátskej kancelárie, ktorá je v súčasnosti jed-
nou z najväčších nielen v Žilinskom kraji, ale aj 
v rámci celého Slovenska.

NÁŠ TÍM
Uvedomujeme si, že za každým úspechom našej spo-
ločnosti stoja ľudia - ich kreatívne myslenie, moderný 
prístup v spojení s dôrazom na etické hodnoty a zása-
dy, flexibilný a skúsený tím, a spolupráca s mnohými 
vysokokvalifikovanými externými partnermi z rôznych 
oblastí, vďaka ktorým je zabezpečená komplexnosť 
poskytovaných služieb. Našu advokátsku kanceláriu 
tvoria mladí a dynamickí ľudia, ktorí stoja za spokoj-
nosťou a úspechom našich klientov.

NAŠE SLUŽBY
Klientom zabezpečujeme kompletné právne pora-
denstvo a zastupovanie v rôznych oblastiach práva 
v rámci celého územia Slovenskej republiky, ale aj 
v zahraničí. Osobitne sa zameriavame na vybrané 
špecifické oblasti práva, a to predovšetkým na:

 	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
 	Trestné právo

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 fullservice „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-
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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 do-
plnkami a zdravotníckymi pomôckami, a to aj so za-
meraním na osobitnú právnu úpravu daňového práva 
a osobitne na problematiku zrážkovej dane. Taktiež 
zabezpečujeme monitoring slovenskej a európskej 
legislatívy v medicínskom a farmaceutickom práve, 
analýzu zmien právnych predpisov a ich praktické 
uplatňovanie v rámci Európskej únie a využitie v kaž-
dodennej 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
Zameriavame sa na verejné obstarávanie, tak pre sú-
kromné spoločnosti ako i štátny a verejný sektor. Na-
šim klientom, či už sú subjektom, ktorý je v postavení 
verejného obstarávateľa, alebo v postavení uchádza-
ča poskytujeme právne poradenstvo vo vzťahu k jed-
notlivým úkonom pri realizácii procesu verejného 
obstarávania, od právneho poradenstva pri vypraco-
vaní súťažných podkladov, zverejnenia oznámení až 
po právne poradenstvo pri uzatvorení zmluvy. Svojich 
klientov zastupujeme i v konaniach pred príslušnými 
orgánmi.

Registrácia partnerov verejného sektora
Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. 
má bohaté skúseností so zápismi do registra part-
nerov verejného sektora - pravidelne vykonáva stov-
ky úspešných zápisov slovenských aj zahraničných 
subjektov do registra partnerov verejného sektora, 
vysoko odborné a profesionálne služby v oblasti zápi-
su do registra partnerov verejného sektora a ďalších 
činností oprávnenej osoby. Hronček & Partners, s. r. o. 
má zároveň na konte historicky 1. komentár Zákona, 
prinášajúci ucelený právny výklad jednotlivých usta-
novení Zákona č. 315/2016 Z. z o registri partnerov 
verejného sektora.

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. 
Právnici pôsobiaci v advokátskej kancelárii majú 
skúsenosti s transakciami v domácom prostredí, 
ako aj s medzinárodným prvkom. Kancelária sa 
zameriava najmä na oblasť insolvencie, IT a du-
ševné vlastníctvo, sporovú agendu, M&A, korpo-
rátne, 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 
prevádzkujúcej kúpele s takmer 180 ročnou históriou 
a približne 120 zamestnancami ( jeden z najkom-
plexnejších a najkomplikovanejších konkurzov roka 
2020). Medzi najväčšie projekty, v ktorých advokátska 
kancelária v minulom roku poskytovala insolvenčné 
poradenstvo patrí tiež konkurz prvého slovenského 
outletového centra, zlievarne vyrábajúcej rôzne typy 

odliatkov pre automobilový priemysel, poľnohospo-
dárske stroje a stavby, konkurz spoločnosti podnika-
júcej vo výrobe a vývoji univerzálnych dokončovacích 
strojov, konkurz spoločnosti podnikajúcej vo výrobe 
kovových konštrukcií, konkurz spoločnosti podni-
kajúcej v energetike, konkurz spoločnosti vyrábajú-
cej pletené poťahy na matrace a ďalšie. Advokátska 
kancelária tiež poskytovala insolvenčné poraden-
stvo viacerým spoločnostiam podnikajúcim v oblasti 
módneho oblečenia v SR a ČR, veľkej cestovnej kan-
celárii v konkurze a zastupovala ďalších slovenských 
a zahraničných veriteľov v konkurzných a reštruktura-
lizačných konaniach ako aj samotných konkurzných 
a reštrukturalizačných správcov nie len na Slovensku 
ale aj v Českej republike, Nemecku a Rumunsku.

Dcérska spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUK-
TURALIZÁCIE, k.s. vykonáva funkciu konkurzných 
a reštrukturalizačných správcov pre celé územie 
Slovenskej republiky. Správcovská kancelária v sú-
časnosti administruje približne 80 konkurzných 
a reštrukturalizačných konaní.

Advokátska kancelária počas posledného roka 
v dôsledku situácie vyvolanej pandémiou korona-
vírusu poskytovala právne poradenstvo v súvislosti 
s dočasnou ochranou podnikateľov, mimoriadnym 
moratóriom v ČR ako aj v súvislosti s cezhraničnými 
insolvenčnými konaniami a s tým spojenými otázka-
mi vo vzťahu k vedľajším insolvenčným konaniam, 
nezávislým teritoriálnym konaniam, presunu centier 
hlavných záujmov a pod.

I
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Ivan Ikrényi, partner pre oblasť reštrukturalizácie a in-
solvencie, sa aktívne venuje prednáškovej a publikač-
nej činnosti doma i v zahraniční, v apríli 2020 mu vo 
vydavateľstve C.H.BECK vyšiel komentár k Nariadeniu 
2015/848 o insolvenčnom konaní.

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

V oblasti duševného vlastníctva poskytuje advokátska 
kancelária právne služby najmä niekoľkým vydavateľ-
stvám printových médií, prevádzkovateľom interne-
tových portálov a prevádzkovateľom rozhlasového 
vysielania. Klientov zastupuje v autorskoprávnych 
konaniach, konaniach o ochrane osobnostných práv 
ako aj v konaniach priemyselno-právnych vrátane za-
stupovania pred Úradom priemyselného vlastníctva.

M&A:
V rámci transakčnej agendy advokátska kancelária 
v roku 2020 poskytovala právne poradenstvo klien-
tovi – developerovi v súvislosti s prípravou jeho exitu 
z projektu výstavby polyfunkčného centra v Bratislav-
skom podhradí. Zastupovala investorov v súvislosti 
so vstupom do cezhraničného projektu vývoja a vý-
roby high-tech technológií, jedného z akcionárov pri 
predaji podielu v poprednej farmaceutickej firme 
a poskytovala poradenstvo pri akvizícii spoločností 
v oblasti alternatívnej pošty. Kancelária sa podieľala 
aj na príprave predaja viacerých menších podnikov, 
častí podnikov či spoločností z rôznych oblastí domá-
cim 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, neka-
losúťažného konania, obchodného, insolvenčného, 
bankového a daňového práva, ako aj z oblasti náhra-
dy škody z titulu porušenia európskeho práva. Klien-
tov zastupuje v konaniach so strategickým významom 
napríklad v oblasti autorských práv či energetiky. Sú-
časne poskytuje právnu podporu pri mimosúdnom 
vymáhaní niekoľkých tisícov pohľadávok z oblasti 
poisťovníctva či rôznych služieb. Klientov kancelária 
zastupuje aj v správnom súdnictve a ústavnom súd-
nictve. Kancelária taktiež spracúva analýzy a stano-
viská k hroziacim alebo prebiehajúcim sporom, či vy-
pracovanie alebo revíziu uplatňovaných procesných 
stratégií.

V roku 2020 sme zastupovali klientov v sporoch 
v hodnote približne 300 miliónov eur.

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

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

Najmä pre korporátnych klientov poskytuje advokát-
ska kancelária širokú podporu v rôznych oblastiach 
pracovného práva, vrátane prípravy interných pred-
pisov, postupov, pracovnoprávnej dokumentácie či 
v súvislosti s vysielaním a prijímaním zamestnancov, 
vrátane zastupovania klientov aj pred zahraničnými 
orgánmi. Rozsiahla pracovnoprávna agenda je spo-
jená aj s početnými insolvenčnými konaniami. Kan-
celária zastupuje korporátnych ale aj individuálnych 
klientov v pracovnoprávnych sporoch.
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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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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 viac ako 250 advoká-
tov a spolupracujúcich advokátov, ktorí pracujú v ex-
pertných oblastiach a poskytujú poradenstvo najvyš-
šej kvality. Ponúka široké spektrum medzinárodných 
a domácich kvalifikovaných advokátov, ktorí majú 
významné zahraničné skúsenosti.

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

Lokálne pobočky advokátskej kancelárie Kinstellar 
sa umiestňujú na popredných pozíciách v rebríčkoch 
nezávislých hodnotení právnických firiem.

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

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

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

tórnej problematiky, projektového, exportného, 
akvizičného, syndikovaného a ďalšieho špecializo-
vaného financovania)

 	nehnuteľnosti a výstavba (vrátane výstavby, 
projektov, územného plánovania, stavebných 
povolení, environmentálnej problematiky, EIA a i.)

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

 	infraštruktúra, stavebné projekty
 	hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, verejná 

podpora, štátne stimuly
 	riešenie sporov (súdne a mimosúdne, arbitráže)
 	reštrukturalizácia a insolvencia
 	telekomunikácie, IT, IP
 	zdravotnícky sektor (vrátane zdravotníckeho práva)
 	pracovné právo, ochrana osobných údajov
 	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, Delphi/Aptiv, ECE, Eset, Golde, Jaguar Land 
Rover, JP Morgan, KBC Group, Magna Group, Master-
Card Europe, Mid Europa Partners, Mota Engil, NIDEC, 
NN, Opel, OTP Bank, Penta Investments, PointPark 
Properties, Prologis, Redside, Royal Bank of Scotland, 
RWE, Slovak Telekom, Slovalco, Slovenská sporiteľňa, 
Sumitomo, Sygic, Tatra banka, Teva, The Capital Mar-
kets Company, The Valesco Group, UniCredit Bank, 
Veolia, Vinci Concessions, Východoslovenská energe-
tika, , Wood & Co., Wood Group, WP Carey, YIT, Zápa-
doslovenská energetika, a ďalšie.

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

Kinstellar je zakladajúcim členom oficiálne odštarto-
vanej iniciatívy Advokáti Pro Bono, ktorá funguje ako 
broker pro bono právneho poradenstva v spolupráci 
s nadáciou PONTIS, viď: http://www.nadaciapontis.
sk/advokatiprobono.

Kinstellar aktívne podporuje start-up ekosystém na 
Slovensku. Kinstellar, s. r. o.

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

Advokátsku kanceláriu Krivak & Co založil v roku 
1996 Martin Krivák so zámerom poskytovať práv-
ne služby na úrovni, férovo, ľudsky a s osobným 
prístupom ku každému prípadu. Počas 25 rokov 
svojej existencie prešla veľkosť a skladba kance-
lárie rôznymi fázami a svoju kariéru v nej rozví-
jalo mnoho schopných právnikov. V súčasnosti 
vedie kanceláriu partnerka Jana Štulrajterová.

Sme kancelária orientovaná na civilné právo a v tej-
to oblasti máme široký záber. Špecializujeme sa však 
najmä na sporovú agendu a finančné právo. Aktuálne 
sa intenzívne venujeme dopravnému právu v kontex-
te verejného obstarávania, pretože sme nadviazali 
spoluprácu s dvoma samosprávnymi krajmi v súvis-
losti s problematikou obstarania prímestskej auto-
busovej dopravy. Zistili sme, že pre poskytovanie po-
radenstva v tejto oblasti máme dobré predpoklady, 
keďže úzko súvisí s ekonómiou dopravy a s verejným 
obstarávaním. Môžeme tak plne zužitkovať 10 ročné 
skúsenosti kolegyne Martiny Paluškovej z obdobia, 
kedy pôsobila ako právna expertka pre verejné ob-
starávanie v Železniciach SR, ale aj skúsenosti ostat-
ných kolegov z množstva úspešných finančných a ob-
chodných transakcií, súdnych konaní a urovnaných 
sporov.

Našim hlavným cieľom je robiť to, čo nás baví tak, aby 
to dávalo zmysel nielen nám, ale aj tým, pre ktorých 
to robíme. Hlavný zmysel nevidíme vo vytváraní zis-
ku, ten je skôr prirodzeným výsledkom našej práce, 
ako jej cieľom. Zmysel našej práce nachádzame v po-

dieľaní sa na tvorbe spoločných hodnôt. Aktuálne 
napríklad veríme, že nájdeme dobrý spôsob, ako do-
siahnuť primeranú cenu za prímestskú autobusovú 
dopravu, aby sa verejné zdroje vynakladali zmyslupl-
ne a prinášali úžitok čo najširšiemu okruhu ľudí. Pri 
všetkých činnostiach kancelárie sa hlásime k trvalej 
udržateľnosti v podnikaní, poctivo triedime odpad, 
šetríme zdroje, využívame firemné bicykle, vlastné 
kolobežky alebo chodíme pešo. Na našej stránke bez-
platne uverejňujeme odpovede na konkrétne otázky 
našich klientov z praxe, aby sme zvýšili právne pove-
domie tých, ktorých to zaujíma a podelili sa o naše 
názory.

Pri našej práci stále pociťujeme potrebu ctiť ducha 
práva – dobro a spravodlivosť. Preto sa už niekoľ-
ko rokov intenzívne venujeme pro bono aktivitám. 
Okrem zapojenia sa do programu Advokáti Pro bono 
vedeného nadáciou Pontis, pracujeme na viacerých 
vlastných pro bono projektoch. Máme štipendijný 
program pre deti z vylúčených komunít, zastupujeme 
na súdoch osoby so zdravotným znevýhodnením, 
podporujeme ľudí bez domova na ich ceste k zba-
veniu sa dlhov. Robíme to pre vlastný dobrý pocit 
a zlepšenie dobrého mena advokátskeho stavu ako 
takého.

PARTNER PRE OBLASŤ PRO BONO & CSR 
JUDr. Jana Štulrajterová
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KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
| ADVOKÁTI s.r.o.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PART-
NERS | ADVOKÁTI je už 13 rokov dynamicky sa 
rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca 
právne služby predovšetkým na území Sloven-
skej a Českej republiky, a to najmä v oblasti ob-
chodného práva, správneho práva, pracovného 
práva, daňového práva, trestného práva, práva 
nehnuteľností a energetiky.

Zameranie na cieľ a záujem klienta, rozvaha a záro-
veň angažovanosť pre dosiahnutie klientom očakáva-
ného výsledku sa prejavujú nielen v tvorbe dokumen-
tov, ale tiež na rokovaniach vo veciach klienta alebo 
v zastupovaní záujmov klienta pred súdmi alebo iný-
mi štátnymi orgánmi. Nielen vysoká odbornosť a pro-
fesionalita, ale aj mlčanlivosť, etika, morálka a osob-
ný prístup sú základnými atribútmi práce členov tímu 
advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
| ADVOKÁTI, ktorá je neustále otvorená stálym aj no-
vým klientom, a to tak fyzickým osobám, ako aj práv-
nickým osobám.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby svo-
jim klientom prostredníctvom viacerých interných 
a spolupracujúcich advokátov, troch koncipientov, 
ďalších právnikov, niekoľkých právnych asistentov 
a ďalšieho administratívneho personálu. Vysoká za-
stupiteľnosť a flexibilita jednotlivých členov advo-
kátskej kancelárie zabezpečuje nepretržitú možnosť 
poskytovania adekvátnej a bezodkladnej právnej 
pomoci našim klientom, ktoré majú viac ako len po-
zitívnu odozvu.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
| ADVOKÁTI získala v roku 2021 absolútne prven-
stvo v kategórii Právnická firma roka v oblasti 
daňového práva. Prvenstvo rovnako dosiahla v roku 
2020 a 2019 v kategórii Právnická firma roka v oblasti 
pracovného práva, čím sa len upevnilo jej postave-
nie ako slovenskej jednotky v poskytovaní právnych 
služieb v danej právnej oblasti. V roku 2020 a 2019 sa 
advokátska kancelária zapojila rovnako do súťažných 
kategórií – právnych oblastí daňového práva a energe-
tiky/energetických projektov, kde získala ocenenie ako 
veľmi odporúčaná kancelária a odporúčaná kancelária. 
V oblasti pracovného práva si zaslúžila umiestnenie tiež 
v roku 2018 a 2017 ako veľmi odporúčaná kancelária.

NAPÍSALI O NÁS...
„Osobný prístup a ozrejmenie právneho stavu zrozu-
miteľnou formou je pridanou hodnotou spolupráce 
s advokátskou kanceláriou. Možnosť sa vždy obrátiť 
na niektorého z členov tímu a očakávať skoré vyba-
venie je len jednou z mnohých pozitív, ktoré priná-
šajú našej spoločnosti ako klientovi efektivitu práce 
a kladné finančné výsledky.“

„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 profesionál-
ne poskytnuté právne služby za primeranú odmenu 
hodnotíme ako nadštandard medzi prípadmi, s kto-
rým sme sa mali možnosť stretnúť.“
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„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.“

„Odbornosť v priereze celým právnym spektrom 
a rýchlosť vybavenia požiadavky klienta sú neoceni-
teľným prínosom do nášho podnikania. Spolupra-
coval som počas svojej kariéry s mnohými advokát-
skymi kanceláriami, ale po zväčša sa venovali len 
vybranej právnej oblasti. Súčasná spolupracujúca 
advokátska kancelária je z predošlých najkomplex-
nejšia a odborne na vysokej úrovni, navyše príjemní 
mladí ľudia.“

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 ako 
domácim, tak aj zahraničným.

Využíva pri tom vzdelanie a praktické skúsenosti svo-
jich právnikov, ktoré sú naďalej zvyšované a prehlbo-
vané, vďaka čomu dosiahla kvalita jej práce a interné 
procesy stupeň medzinárodných štandardov. Členo-
via advokátskej kancelárie sú autormi niekoľkých od-
borných článkov uverejňovaných v právnických, ale 
aj hospodársko-ekonomických periodikách. Advo-
kátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVO-
KÁTI pôsobí pri poskytovaní právnych služieb najmä 
v oblastiach:

 	Obchodné / 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 právneho poradenstva, 
nastavenie interných procesov a systému v oblasti 
HR, právna analýza podnikateľského prostredia a le-
gislatívnych zmien pre klientov ako HAPI, MAXIN´S, 
JASPLASTIK, EDYMAX.

Energetika
Dlhodobé profesionálne poskytovanie právneho 
poradenstva, zastúpenie pri realizácii energetických 
projektov a vedenie sporovej agendy klientov Výcho-
doslovenská energetika, Východoslovenská dis-
tribučná alebo Železiarne Podbrezová. Poskyto-
vanie poradenstva pri environmentálne prospešných 
technologických inovatívnych projektoch s partne-
rom FUERGY.

Právo nehnuteľností 
Zastupovanie spoločnosti skupiny EDYMAX pri pre-
daji komplexu nehnuteľností vrátane reorganizovania 
nájomných vzťahov, vecných práv tretích osôb a pre-
chodu zamestnancov pôsobiacich na pracovných 
pozíciách v dotknutých objektoch. Príprava doku-
mentácie a právne poradenstvo pre realitnú jednotku 
na slovenskom trhu RE/MAX Diamond.

Súdne spory
Zastúpenie klientov v rámci mimosúdneho riešenia 
sporov vrátane vymáhania pohľadávok a zastúpenia 
v súdnych a iných konaniach gigantov na európskom 
trhu ako Hilti ČR a Hilti Slovakia, spoločnosti 
BOELS Česká republika a Boels Slovensko alebo 
Smartwings Slovakia.

Daňové právo
Poskytovanie právneho poradenstva 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 & PARTNERS 
| ADVOKÁTI v prípade osobitnej požiadavky klienta aj 
koordinátorom právno – administratívnej služby:
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MANAŽMENT KVALITY,
predovšetkým pre oblasť systému manažérstva kva-
lity (ISO 9001) a systému environmentálneho mana-
žérstva (ISO 14001), kde sú koordinované, procesne 
nastavované a vyhodnocované plnenia jednotlivých 
úloh a kritérií pre získanie alebo udržanie príslušných 
certifikátov klientmi advokátskej kancelárie.

PÔSOBNOSŤ ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE  
KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI
Vzhľadom k príbuznosti trhov Slovenskej republiky 
a Českej republiky si záujmy našich klientov vyžia-
dali pôsobenie advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ 
& PARTNERS | ADVOKÁTI aj v Českej republike. Z toho 
dôvodu rozšírila svoje pôsobenie advokátska kance-
lária v roku 2009 aj do Českej republiky, a to prostred-
níctvom zriadenia pobočky advokátskej kancelárie so 
sídlom v Prahe.

Úspechy a povesť advokátskej kancelárie viedli k roz-
šíreniu právnych oblastí, v ktorých boli a naďalej sú 
spoľahlivo poskytované klientom advokátskej kance-
lárie 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 pomoc 
svojim klientom aj pri riešení ich právnych vzťahov 
v ďalších krajinách Európy s odlišným právnym po-
riadkom, a to prostredníctvom viacerých advokát-
skych partnerov predovšetkým v Rakúsku, Nemecku, 
Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku, ale aj v Chorvátsku, 
Srbsku alebo v Bulharsku. Zároveň spolupracuje 
s advokátskymi kanceláriami siete ARZINGER & PART-
NERS, čím je podporená čo najkomplexnejšia právna 
pomoc pre klientov s medzinárodnou pôsobnosťou.

Poskytovanie právnych služieb domácim klientom, 
klientom so zahraničnou majetkovou účasťou, resp. 
s medzinárodnou pôsobnosťou a partnerstvo so 
zahraničnými advokátskymi kanceláriami a s medzi-

národnou sieťou advokátskych kancelárií, vrátane 
cezhraničnej spolupráce, kladú vysoké nároky na pro-
fesionalitu poskytovaných právnych služieb, ich kvali-
tu, jazykové znalosti a celkovú osobnostnú vyspelosť 
a schopnosti jednotlivých členov advokátskej kance-
lárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI. Osobný 
prístup a angažovanosť zameraná primárne na záu-
jem 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 postupy, 
ktoré zohľadňujú potreby klientov v reálnom čase, 
bez predlžovania času poskytovania právnych slu-
žieb, neprimeraného čakania alebo nadbytočnej ad-
ministratívy na strane klienta.

V skratke o vedúcom partnerovi – JUDr. Miloš 
Kvasňovský

Vedúcim partnerom a zakla-
dateľom advokátskej kancelá-
rie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
| ADVOKÁTI je JUDr. Miloš Kvas-
ňovský. V roku 2004 absolvoval 
Právnickú fakultu Univerzity Ko-
menského 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 so 
sídlom advokátskej kancelárie v Prahe, ktorá je jed-
nou z pobočiek advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ 
& PARTNERS | ADVOKÁTI. V právnej praxi sa špeciali-
zuje na oblasť pracovného práva, procesného práva 
a súdnych sporov, obchodného práva s daňovými 
aspektmi vrátane trestného práva, na energetiku, ako 
aj správne právo a správne súdnictvo. Počas svojej 
právnej praxe sa autorsky podieľal na viacerých člán-
koch vydaných v súvislosti s poskytovaním právnej 
pomoci širokej verejnosti, od roku 2008 pôsobil ako 
člen Generálnej rady Ligy proti rakovine Slovenskej 
republiky, je členom viacerých dozorných rád spoloč-
ností klientov advokátskej kancelárie, aktívne pôsobí 
pri tvorbe odborných príspevkov jednotlivých členov 
advokátskej kancelárie, podporuje právnické weby 
a prostredníctvom advokátskej kancelárie je partne-
rom špecializovaných odborných publikácií, vykoná-
va prednáškovú činnosť na FEI Slovenskej technickej 
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univerzity v Bratislave, je senátorom Európskeho hos-
podárskeho senátu. V rámci pro bono aktivít je pod-
porovateľom vydania už niekoľkých detských kníh 
vrátane audiokníh, ktoré spestrujú nemocničný po-
byt chorým deťom po celom Slovensku.

VYBRANÍ ČLENOVIA ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
Advokát JUDr. Tomáš Dopita 
absolvoval štúdium práva na 
Právnickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. V advo-
kátskej kancelárií KVASŇOVSKÝ 
& PARTNERS | ADVOKÁTI pôsobí 
od roku 2013. Svoje zameranie 
sústredí najmä na oblasť daňo-

vého práva, trestného práva, fúzií a akvizícií a súd-
nych sporov. Zúčastňuje sa na tvorbe a príprave 
obhajoby v trestnom konaní pri ekonomických a da-
ňových trestných činoch, vrátane samotného výkonu 
obhajoby. Praktické skúsenosti premieta do odbor-
ných článkov v oblasti daňového práva s dôrazom na 
slovenskú daňovú, ale aj komunitárnu právnu úpra-
vu, ktorých obsah má zásadný význam tak pre všet-
ky daňové subjekty, ako aj príslušné orgány verejnej 
správy v oblasti správy daní.

Advokátsky koncipient Mgr. Pat-
rik Špirko študoval na Práv-
nickej fakulte Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. Sú-
časťou tímu advokátskej kance-
lárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
| ADVOKÁTI je od roku 2018. Vo 
svojej práci sa zameriava prevaž-

ne na oblasť daňového práva, dražobného práva a vý-
konu záložných práv, vlastníckeho práva, zabezpečo-
vacích inštitútov a ochrany majetku, vrátane vedenia 
súdnych sporov. V rámci svojej agendy zastrešuje ob-
lasť spotrebiteľského práva a zastupovania záujmov 
klientov v spotrebiteľských sporoch, a to ako pred 
všeobecnými súdmi, tak aj v rámci rozhodcovského 
spotrebiteľského konania. Je spoluautorom odbor-
ných článkov v oblasti daňového práva.

Právnik Mgr. Lukáš Kukura štu-
doval na Právnickej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave. 
V advokátskej kancelárii KVAS-
ŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁ-
TI pôsobí od roku 2012. V rámci 
odbornej praxe sa venuje najmä 
pracovnému a migračnému prá-

vu, vrátane agentúrneho zamestnávania, zmluvnej 
občianskoprávnej 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.

Advokátska koncipientka 
Mgr. Linda Ráčková študovala 
právo na Právnickej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave. 
V advokátskej kancelárii KVAS-
ŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI 
pôsobí od roku 2013 a zameriava 
sa najmä na oblasť energetické-

ho práva a sporovú agendu, ale tiež na korporátne 
poradenstvo a zmluvnú agendu obchodného a ob-
čianskeho 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 or-
gán všeobecného súdnictva, ale aj Ústavný súd Slo-
venskej republiky. Publikuje odborné články v oblasti 
energetiky a problematiky obnoviteľných zdrojov 
energie.

Právnička Mgr. Kristína Brenk 
absolvovala štúdium práva na 
Právnickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. V advo-
kátskej kancelárii KVASŇOVSKÝ 
& PARTNERS | ADVOKÁTI pôsobí 
od roku 2011 a zameriava sa 
najmä na oblasť realitného a po-

zemkového práva, vrátane s tým spojenej ochrany 
a zabezpečovania vlastníctva a sporovú agendu. Ve-
die súdne spory v oblasti obchodného práva s pred-
chádzajúcim poradenstvom a posudzovaním práv-
neho postavenia klientov. Je tvorcom predžalobných 
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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 právnické 
vzdelanie na Právnickej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. V advokátskej kan-
celárii KVASŇOVSKÝ & PARTNERS 
| ADVOKÁTI je súčasťou tímu od 
roku 2017. V rámci svojej práce 

využíva dlhoročné skúsenosti z oblasti legislatívy, 
správneho práva a environmentálneho práva, ako 
aj získané jazykové znalosti. Dlhodobo pracuje na 
rozsiahlejších právnych analýzach v oblasti bankov-
níctva a poisťovníctva. Predmetom jej zamerania je 
preto primárne obchodné právo – spory a zmluvná 
agenda, autorské právo, správne právo a právo život-
ného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a odpa-
dového hospodárstva na národnej, ale aj komunitár-
nej úrovni.

Advokátska koncipientka 
Mgr. Martina Babušíková ab-
solvovala magisterský stupeň 
štúdia práva na Právnickej fa-
kulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, rovnako sa venovala 
štúdiám marketingovej komuni-
kácie na Paneurópskej vysokej 

škole v Bratislave. V advokátskej kancelárii KVASŇOV-
SKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI pôsobí od roku 2019 
a primárne sa zameriava na vymáhanie pohľadávok 
z obchodných záväzkových vzťahov v stavebníctve, 
a to vrátane poskytovania právneho poradenstva 
v oblasti obchodného a občianskeho práva, najmä 
oblasti rodinného práva.

Právnik JUDr. Jozef Kuruc štu-
doval právo na Právnickej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, kde v roku 2016 zís-
kal magisterský titul v odbore 
právo a následne aj titul doktor 
práv. V advokátskej kancelárii 
KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | AD-

VOKÁTI pôsobí od roku 2018 a zameriava sa najmä na 

oblasť ochrany osobných údajov a športové právo, 
rovnako tak na zmluvnú agendu a poradenstvo v ob-
lasti obchodného a občianskeho práva.

Právnik JUDr. Matej Dostál na-
viazal na európske štúdia ďalším 
vzdelávaním na Fakulte práva Pa-
neurópskej vysokej školy v Bra-
tislave, kde získal magisterský 
titul v odbore právo a následne 
úspešnej obhájil rigoróznu prácu 
a získal titul doktor práv. V advo-

kátskej kancelárii KVASŇOVSKÝ & PARTNERS I ADVO-
KÁTI v súčasnosti pôsobí ako právnik so zameraním 
na oblasť energetického práva, zmluvnú agendu 
a poradenstva v oblasti obchodného, občianskeho 
a správneho práva.
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KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
Dunajská 2317/32
811 08 Bratislava
Tel.: +421 918 755 433
email.: 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 jedna z popredných advokátskych 
kancelárií v strednej Európe s kanceláriami vo 
Viedni, Bratislava, Nur-Sultane a Skopje. Lansky, 
Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol. s r.o. je 
slovenská advokátska kancelária so 14ročnou 
praxou v Bratislave vedená tromi partnermi. 
Dvaja z nich, Dr. Gabriel Lansky a Dr. Gerald Gan-
zger, patria medzi popredných rakúskych advo-
kátov. Slovenským partnerom je JUDr. Martin 
Jacko, ktorý okrem akvizičnej činnosti, riadi 
každodenný biznis a prevádzku bratislavskej 
kancelárie.

Vďaka širokému medzinárodnému zameraniu a vyu-
žívaniu bohatých skúseností a znalostí z rôznych od-
vetví práva aplikovaných v rozmanitých odvetviach 
priemyslu poskytujeme našim klientom široký záber 
služieb. Zameriavame sa aj na právne oblasti ako 
sú M&A, právo obchodných spoločností, pracovné 
právo, compliance, investičné stimuly, financovanie 
z fondov EÚ a verejných zdrojov, projektové finan-
covanie, arbitráže a súdne konania a mnohé ďalšie. 
Okrem toho máme bohaté skúsenosti pri verejných 
obstarávaniach, kde pripravujeme dokumentáciu 
verejného obstarávania pre orgány verejnej moci 
a iných verejných obstarávateľov a zároveň posky-
tujeme poradenstvo pre uchádzačov vo verejných 
obstarávaniach a revíznych procesoch na Úrade pre 
verejné obstarávanie. Naša kancelária slúži, okrem 
iného, aj ako kompetenčné centrum pre konkurzné 
a reštrukturalizačné projekty, ale aj pre stavebné 

právo a oblasť infraštruktúry a to najmä v súvislosti 
s výstavbou diaľnic, ciest a železníc.

Venujeme sa predovšetkým nasledujúcim oblastiam:

 	Nehnuteľnosti / stavebné právo
 	Dopravné právo
 	Priemysel (vrátane automobilového)
 	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
 	TMT a ochrana údajov
 	Právo životného prostredia
 	Arbitráže a súdne konania

NAŠE SPOLUPRÁCA A ČLENSTVÁ
Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Ander-
sen Global – medzinárodnou asociáciou právne 
nezávislých členských firiem poskytujúcich celosve-
tové daňové a právne poradenstvo. Práve spoluprá-

L
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cou s rozrastajúcou sa medzinárodnou firmou, spolu 
s 4.000 profesionálmi vo vyše 130 pobočkách, máme 
možnosť zastrešovať záujmy našich klientov bez zá-
sadnejších územných obmedzení.

V roku 2013 sa naša spoločnosť spolupodieľala na 
zriadení profesionálneho združenia právnických 
osôb Slovak Compliance Circle, s cieľom podpo-
rovať a propagovať compliance štandardy a etické 
správanie v rámci slovenského podnikateľského pro-
stredia. Spoločnosť reaguje na obavy v spoločnosti 
s dôrazom na podporu boja za transparentné a etic-
ké podnikateľské prostredie. Martin Jacko, ako dlho-
ročný člen predstavenstva a aktuálny člen poradného 
výboru poskytuje združeniu profesionálnu podporu 
a poradenstvo nielen v oblasti práva, ale pri strategic-
kom a operatívnom smerovaní.

Rule of Law je iniciatíva, ktorú v roku 2014 vytvorila 
podnikateľská komunita a zaoberá sa problémami 
súvisiacimi s fungovaním Slovenska ako právneho 
štátu. Podnikateľskú komunitu tvoria podnikateľské 
a zamestnávateľské združenia, obchodné komory, 
ktoré chcú profesionálne a objektívne reagovať na 
zhoršujúci sa stav súdnictva, nedostatok transparent-
ného a systematického legislatívneho procesu a vyš-
šiu mieru tolerancie korupcie na Slovensku práve 
touto iniciatívou.

BIM asociácia Slovensko je organizácia zameraná 
na uplatňovanie technológie informačného modelu 
stavby (tzv. BIM) do odbornej praxe na úrovni všet-
kých účastníkov projekčného a stavebného procesu 
v rámci celého životného cyklu stavby. Naša advokát-
ska kancelária prispieva k vytvoreniu podmienok, le-
gislatívneho a normového rámca BIM-u ako aj k pro-
pagácii jeho výhod.

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 deve-
loperské spoločnosti, ktoré sú zastrešené v našej spo-
ločnosti 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.

SPÔSOB NAŠEJ 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.

Sme známi svojou profesionalitou a diskrétnosťou 
a vysoko špecializovaným právnym poradenstvom 
s pragmatickým prístupom s ohľadom na zložitosť 
každého prípadu. Ku každému klientovi pristupujeme 
individuálne, starostlivo analyzujeme jeho potreby 
a ponúkame konkrétne riešenia. Zameriavame sa na 
každý detail, vrátane obchodných vzťahov a finančnej 
situácie klienta, ktorý vyhodnocujeme v kontexte cel-
kovej právnej ochrany klienta.

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.

Poskytujeme klientom vysoký štandard právnych slu-
žieb nachádzajúci riešenia vyhovujúce individuálnym 
požiadavkám a potrebám klientov. Naše skúsenosti 
ukazujú, že aj technicky správne právne poradenstvo 
je pre klienta prínosné častokrát iba pri súčasnom 
zohľadnení ekonomických, obchodných, politických 
a spoločenských aspektov.

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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LawService, s.r.o. 

Advokátska kancelária LawService, s.r.o. bola 
založená v roku 2009 s víziou vytvorenia stabilne 
etablovanej kancelárie, ktorá bude svojim klien-
tom efektívne asistovať pri riešení ich problé-
mov a pri presadzovaní ich obchodných zámerov 
v domácom i medzinárodnom prostredí.

Naša advokátska kancelária je vedená advokátom 
JUDr. Pavlom Konečným – partnerom, ktorý pôsobí 
v advokácii od roku 2003 a z ktorého bohatých skúse-
ností čerpá aktuálne 23členný právnický tím kancelá-
rie. Medzi hlavné oblasti pôsobnosti kancelárie patrí 
insolvenčné právo, obchodné právo, pracovné právo, 
energetické právo a stavebné právo.

INSOLVENČNÉ PRÁVO
Naša advokátska kancelária úzko spolupracuje so 
svojou dcérskou spoločnosťou (správcom konkurznej 
podstaty) LawService Recovery, k.s. v konkurzných 
konaniach s celonárodnou pôsobnosťou, ako naprí-
klad v konkurze úpadcu Potraviny Kačka, a.s., Hobbi 
s.r.o., AMOS – SERVICES s.r.o., A-Z LOKOMAT, s.r.o., 
J. F. K. s.r.o. a developerských spoločností patriacich 
do skupiny VAV (najmä Zvolenská investičná s.r.o., 
CC Development s.r.o., REAL IB s.r.o., DB & PART-
NERS, s.r.o.). V rámci svojej pôsobnosti v insolvenč-
ných konaniach kooperuje s najvýznamnejšími slo-
venskými a zahraničnými bankovými domami.

OBCHODNÉ PRÁVO
Medzi najvýznamnejších klientov našej advokátskej 
kancelária patria nadnárodné korporácie pôsobiace 
najmä v oblasti automotive a farmaceutického prie-
myslu. V mnohých prípadoch ide už o dekádu pre-
sahujúce partnerstvá, ktoré sú výsledkom silnej dô-
very medzi advokátom a klientom. Podnikateľským 
subjektom poskytujeme komplexnú podporu pri ich 
developerských greenfield/browfield projektoch, 
poradenstvo pri riešení bankového financovania ich 
investičných aktivít, M&A a zabezpečení inej korpo-
rátnej agendy.

PRACOVNÉ PRÁVO
V oblasti pracovného práva sme v dennodennom 
kontakte s HR oddeleniami našich klientov, pričom 
obzvlášť v dobe celosvetovej pandémie pre nich 
predstavujeme prvú pomoc v mnohých bezprece-
dentných situáciách. Našich klientov taktiež zastupu-
jeme v rámci kolektívnych vyjednávaní so zástupcami 
zamestnancov.

ENERGETICKÉ PRÁVO
Podpora zelenej ekonomiky so sebou prináša aj po-
žiadavku poskytovania právnych služieb v oblasti 
energetiky. Našim klientom poskytujeme právne po-
radenstvo v rámci rôznych dotačných mechanizmov 
na podporu obnoviteľných zdrojov energie, ale port-
fólio našich služieb zahŕňa aj poradenstvo pri výstav-
be väčších energetických projektov.



| 2021 | Významné advokátske kancelárie110

STAVEBNÉ PRÁVO
Tím našej advokátska kancelária je aktívny aj v rám-
ci územného plánovania a pri výstavbe mnohých 
investičných projektov so zahraničným kapitálom. 
Klientov zastupujeme vo všetkých štádiách realizácie 
projektu počnúc územným konaním až po úspešnú 
kolaudáciu.

LawService, s.r.o.
Stráž 223
960 01 Zvolen
Tel.: +421 455 240 200
e-mail: kancelaria@lawservice.sk
www.lawservice.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 práv-
nych služieb a odbornej pomoci klientovi pri za-
chovaní maximálnej odbornej starostlivosti a ná-
kladovo efektívnej služby. Zaujímame prednú líniu 
v prípade rizík, ktorým klient čelí, poskytujeme 
krízový manažment, mediáciu konfliktov a v ne-
poslednom rade riešenia šité na mieru konkrét-
nemu klientovi a tandemovú spoluprácu s ním. 
Všetky činnosti sú podporené maximálnou flexi-
bilitou a ústretovosťou vo vzťahu k obchodnému 
partnerovi.

Vždy posudzujeme osobitné požiadavky klienta 
a projektu na individuálnej báze, najprv je našim zá-
merom pochopiť modus operandi a len potom pri-
praviť alternatívne riešenia v úzkej spolupráci so zá-
stupcami klienta. Keďže žiaden projekt nie je rovnaký, 
návrhy takýchto riešení sú buď pod dohľadom mana-
ging partnera alebo kreované počas brainstormingu 
poverených advokátov. Individuálny prístup prináša 
nenahraditeľnú skúsenosť získavania klientov na dl-
hodobé 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 špecialis-
tom pre oblasť energetiky, bankovníctva a financií, 
stavebného práva a ochranu hospodárskej súťaže. 
Mgr. Miroslav Dudlák, MBA, senior partner, je vďaka 
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svojej viac ako 10ročnej skúsenosti odborníkom v ob-
lasti energetiky, ochrany hospodárskej súťaže, záro-
veň spoluautorom komentára k Zákonu o energetike 
(ISBN: 9788081689147).

Súčasťou tímu LEGATE sú 3 senior lawyers / senior 
advokáti – JUDr. Michal Mistrík, ktorý sa venuje 
predovšetkým pracovnému právu, právu obchod-
ných spoločností a sporovej agende, JUDr. Viktória 
Draškaba, MEconSC, ktorá je špecialistka pre oblasť 
prepravy, verejného obstarávania, daňového práva 
a správneho práva a JUDr. Lucia Staroňová, ktorá vy-
niká v oblasti stavebného práva, developerských pro-
jektov a nehnuteľností a práva duševného vlastníctva. 
Tím advokátov nedávno posilnil Mgr. Norbert Hav-
rila, junior advokát, ktorý sa venuje predovšetkým 
právu obchodných spoločností, fúziám a akvizíciám.

LEGATE tím dopĺňajú taktiež 2 junior lawyers 
/ advokátski koncipienti – Mgr.Michaela Bašis-
tová 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; www.globalaw.net 

– sieť právnických firiem založená na jurisdikčnej 
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 – ktorý-
mi sú napríklad Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Ta-
liansko, Španielsko. LEGATE má tiež bohatú skúsenosť 
v zastupovaní SR v negociovaní medzinárodných 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“; „Develo-
perské projekty a nehnuteľnosti“; „Fúzie a akvi-
zície“; „Pracovné právo“; „Verejné obstarávanie“; 
„Sporová agenda“; „Daňové právo“.

LEGATE, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava
Tel: + 421 2 6252 7561
www.legate.sk
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Malata, Pružinský, Hegedüš 
& Partners s. r. o.

Člen medzinárodnej aliancie act legal. Líder na 
slovenskom trhu právnych služieb.

Advokátska kancelária MPH Advocates patrí medzi 
lídrov na slovenskom trhu. Expertný tím tvorí vyše 
20 právnikov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 
právneho poradenstva a desiatky ďalších externých 
poradcov pre oblasť strategických investícií, daní, či 
technológií.

MPH Advocates je súčasťou medzinárodnej aliancie 
act legal, ktorú tvorí vyše 400 právnikov, finančných, 
daňových a biznis poradcov pôsobiacich v 11 práv-
nych kanceláriách v 9 krajinách Európy.

Našim klientom poskytujeme komplexné práv-
ne poradenstvo pre korporátne právo, obchodné 
spolupráce, projekty a transakcie na Slovensku aj 
na medzinárodnom trhu. Špecializujeme sa na ob-
lasti obchodného práva, fúzie a akvizície, konkur-
zy a reštrukturalizácie, daňové právo a transferové 
oceňovanie.

PATRÍME MEDZI TOP 10 ADVOKÁTSKYCH 
KANCELÁRIÍ
Počas posledných 15 rokov sme rástli spolu s na-
šimi klientmi. MPH Advocates patrí medzi TOP 
10 advokátskych kancelárií s najväčšími tržbami. 
Máme za sebou desiatky referencií, stovky uzatvo-
rených prípadov a dlhoročných klientov. Neustále 
investujeme do vzdelávania nášho expertného 

tímu a naše odborné kompetencie pravidelne 
rozširujeme.

KLIENTI
Kvalitou právnych služieb, odbornosťou a výsledkami 
sme si získali dôveru našich klientov, ktorí patria me-
dzi lídrov vo svojej oblasti. Právne poradenstvo po-
skytujeme pre desiatky spoločností so slovenským aj 
medzinárodným pôsobením, ktoré patria k lídrom vo 
svojej oblasti. Špecializujeme sa na poradenstvo pre 
odvetvia informačných technológií a telekomuniká-
cií, automobilový, zdravotnícky a farmaceutický prie-
mysel. Právne poradenstvo poskytujeme aj finanč-
ným inštitúciám, investičným skupinám, súkromným 
osobám a orgánom verejnej moci.

VÝZNAMNÉ OCENENIA
MPH Advocates je viacnásobným víťazom v súťaži 
Právnická firma roka, ktorú hodnotí nezávislá odbor-
ná porota. Opakovane sme zvíťazili a získali ocenenie 
Právnická firma roka v kategórii Telekomunikácie, 
právo informačných technológií a v roku 2021 sme 
získali aj titul Právnická firma roka v sporovej agende. 
Vďaka profesionálnemu prístupu sme dosiahli hod-
notenie „veľmi odporúčaná“ a „odporúčaná“ kance-
lária v kategóriách Právo obchodných spoločností, 
Hospodárska súťaž, Reštrukturalizácia a insolvencia, 
Fúzie a akvizície, Pracovné právo, Verejné obstará-
vanie, Sporová agenda, Daňové právo a Energetika 
a energetické projekty.

M
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Ceníme si všetky ocenenia a víťazstvá, ktoré sú odme-
nou našej dlhoročnej práce a výsledkov. A rovnako si 
ceníme podporu a dôveru našich klientov a nasade-
nia našich advokátov a koncipientov nedosiahli.

360° ZAMERANIE SLUŽIEB
Spoluprácu s klientom vnímame od začiatku ako veľ-
ký záväzok. Zameriavame sa na potreby našich klien-
tov a veľkú pozornosť venujeme aj dobrej znalosti 
odvetvia a trhu, v ktorom pôsobia. Naším zámerom je 
vytvoriť klientom spoľahlivé právne zázemie a istotu - 
ak sa rozhodnú pre nás, dokážeme ich problém zana-
lyzovať z viacerých uhlov pohľadu a rôznych oblastí.

360° zameranie pre nás znamená, že pri právnych 
konzultáciách aktívne využívame všetky odborné sy-
nergie. Zadania klientov dnes už prirodzene nespada-
jú len pod jedno právne odvetvie, preto sa na ich rie-
šenie pozeráme cez optiku viacerých právnych úprav. 
Ak sa na nás klient obráti, navrhneme mu komplexné 
riešenie pozostávajúce z viacerých právnych odvetví. 
Náš tím na zadaniach pracuje s presahmi, ktoré me-
dzi jednotlivými právnymi odvetviami existujú. Roz-
sah služieb flexibilne prispôsobujeme dynamickým 
potrebám našich klientov, ktorí potrebujú komplexné 
odpovede. V MPH Advocates poskytujeme služby na 
tzv. day-to-day báze. Znamená to, že sme s klientmi 
v dennom online spojení a obratom riešime ich ak-
tuálne potreby. Spolupracujeme na ich projektoch 
podľa individuálnych potrieb a zadaní, poskytujeme 
komplexné poradenstvo pri transakciách a ich finan-
covaní. Pre klientov sme silnou podporou pri vyjedná-
vaniach a v prebiehajúcich sporoch. Našich klientov 
zastupujeme vo veľkých insolvenčných konaniach, 
v konaniach pred správnymi orgánmi, regulátormi 
a samozrejme súdmi. Disponujeme aj bohatými skú-
senosťami a silným tímom v oblasti inkasa.

Uvedomujeme si, že je našou úlohou navigovať klien-
tov v množstve právnych predpisov. Snažíme sa preto 
prostredníctvom našich odborných znalostí a odpo-
rúčaní viesť klientov v právnom prostredí tak, aby 
mali podobných administratívnych alebo súdnych 
konaní čo najmenej a mohli sa nerušene venovať 
svojmu podnikaniu a rozvíjaniu hlavného biznisu.

360° zameranie pre nás znamená možnosť sprevá-
dzať klienta všetkými štádiami a fázami vzniku, rieše-
nia a ukončenia jeho problému.

PORTFÓLIO
MPH Advocates sa špecializuje na právo informač-
ných technológií, telekomunikácií a médií, fúzie 
a akvizície, verejné obstarávanie, sporovú agendu, 
konkurzy a reštrukturalizáciu, obchodné právo a prá-
vo obchodných spoločností, developerské projekty 
a nehnuteľnosti, hospodársku súťaž, regulatoriku, 
daňové právo, pracovné právo a právo v oblasti ener-
getiky a energetických projektov. Široký rozsah nášho 
zamerania nám umožňuje vytvoriť pre klientov one-
stop shop pre riešenie všetkých ich právnych otázok.

EXPERTNÉ TÍMY
V rámci MPH Advocates máme vytvorené odborné 
tímy špecializujúce sa na jednotlivé oblasti práva. Tie-
to expertné tímy tvorí vždy jeden z partnerov, niekoľko 
advokátov a advokátski koncipienti, v prípade potreby 
ich dopĺňame odbornými konzultantmi. Naši právnici 
sú súčasťou zahraničných pracovných skupín, ktoré 
spolupracujú na cezhraničných mandátoch act legal.

Tento prístup bol mimoriadne prínosný pri zvládaní 
riešenia problémov klientov, ktoré vznikli v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19 v pracovnoprávnej 
agende, v regulatorike, a v riešení sporov súvisiacich 
s vyššou mocou.

ALIANCIA ACT LEGAL – SYNERGIA EXPERTNÝCH 
TÍMOV Z 9 KRAJÍN
MPH Advocates spolu s advokátskymi kanceláriami 
z Nemecka, Česka, Poľska, Rakúska založili alianciu 
advokátskych kancelárií act legal. Neskôr do aliancie 
vstúpili aj ďalšie právnické kancelárie z Maďarska, Ho-
landska, Rumunska a Talianska.

Zámerom act legal aliancie je spojiť znalosti a skúse-
nosti renomovaných európskych advokátskych kan-
celárií a poskytovať prémiové právne služby s cezhra-
ničným presahom tak, aby bolo v každej jurisdikcii 
silné lokálne zastúpenie. Act legal je so silným kvali-
fikovaným tímom pre klientov vhodnou alternatívou 
k medzinárodným sieťam advokátskych kancelárií.

MEDZINÁRODNÝ TÍM 450 ŠPIČKOVÝCH 
PRÁVNIKOV
V act legal v súčasnosti pôsobí viac ako 450 skúse-
ných právnikov, daňových poradcov a expertov na 
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podnikanie, ktorí majú svoje domovské kancelárie 
v Bratislave, Amsterdame, Bruseli, Budapešti, Bu-
kurešti, Frankfurte nad Mohanom, Prahe, Varšave 
a Viedni.

Naším poslaním je spoločne s act legal ponúknuť trhu 
to najlepšie zo sveta právneho poradenstva. Klientom 
tak spoločne tvoríme špičkové právne zázemie v rám-
ci regionálnych advokátskych kancelárií vedených 
top partnermi s medzinárodnou profesionalitou. Naši 
klienti majú prostredníctvom jednej kancelárie zastú-
penie vo všetkých jurisdikciách, kde pôsobia. Je pre 
nás bežnou praxou, že vedieme medzinárodné projekty 
s presahom do niekoľkých jurisdikcií v tímoch s desiat-
kami právnikov, kde vytvárame informačnú platformu 
pre zdieľanie znalostí a cenných skúseností. Úspech 
projektu act legal je potvrdením, že aj kancelárie mimo 
siete veľkých anglo-amerických sietí kancelárií dokážu 
poskytnúť široký rozsah služieb za prijateľné odmeny.

PODPORUJEME BUDÚCICH PRÁVNIKOV
Našu DNA tvorí pracovitosť, húževnatosť, odbor-
nosť a dôvera. Podporujeme a nesmierne si vážime 

mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú pracovať v advoká-
cii. V MPH Advocates sa nám osvedčila spoluprá-
ca so študentmi, ktorí u nás pracujú počas štúdia 
a často pokračujú v práci v tíme aj ako koncipienti 
a právnici. Mladá generácia právnikov pôsobiaca 
v MPH Advocates 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.

Tím MPH Advocates je rôznorodý. Snažíme sa pod-
porovať silné stránky členov nášho tímu, poskyto-
vať priestor pre rôzne typy osobností a ťažiť z toho, 
že máme rovnocenné zastúpenie mužov a žien. Ve-
ríme, že tím musí odzrkadľovať našich klientov, ich 
dynamiku a ambície. Budeme veľmi radi, ak nielen 
mladí ľudia nájdu u nás prácu, ktorá ich bude na-
pĺňať a zároveň budú odborne napredovať pôso-
bením v našich právnych tímoch tak, že sa z nich 
stanú uznávaní odborníci v jednotlivých oblastiach 
práva.
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FANDÍME ŠIKOVNÝM A INOVATÍVNYM FIRMÁM
V MPH Advocates hrdo fandíme slovenským firmám, 
ktoré sa stávajú svojimi inováciami a produktmi zná-
mymi značkami po celom svete. Práve podpora šikov-
ných a poctivých slovenských firiem je jeden z dôvo-
dov, pre ktorý chceme na slovenskom trhu neustále 
skvalitňovať a inovovať služby. Našim klientom chce-
me vytvoriť zázemie a prostredníctvom platformy act 
legal rozširovať svoje pôsobenie aj do ďalších krajín.

Zároveň sa svet prispôsobuje tzv. novej realite vyvola-
nej pandémiou ochorenia COVID-19. Presun pracov-
ného a obchodného života do digitálneho prostredia 
znamenalo zvýšenie agendy týkajúcej sa ochrany 
osobných údajov, právneho poradenstva pri vývoji 
aplikácií a úprave softvérových riešení v nadväznosti 
na aktuálny vývoj. Naša kancelária riešila aj zvýšený 
počet vznikajúcich sporov týkajúcich sa omeškania, 
vyššej moci a rôznych zodpovednostných vzťahov. 
V roku 2020 sme zároveň výraznejšie rozšírili aj agen-
du v oblasti výstavby podľa podmienok FIDIC.

Našou ambíciou do ďalších rokov je podpora dobré-
ho mena MPH Advocates a udržiavanie, príp. aj zvyšo-
vanie kvality právnych služieb. Zároveň chceme spo-
lupôsobiť pri inovácii poskytovania právnych služieb.

ĎAKUJEME ZA DÔVERU.
Ceníme si dôveru našich klientov. Táto dôvera zavä-
zuje, ale aj dáva chuť pokračovať ďalej.

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 od 
roku 2007. Svojim klientom poskytuje širokú 
škálu právnych služieb so zameraním sa najmä 
na obchodné a občianske právo, zmluvné právo, 
súťažné právo a štátnu pomoc, právo nehnuteľ-
ností a poradenstvo v oblasti verejného obsta-
rávania, energetiky, odpadového hospodárstva 
a pracovného práva.

Kvalitu poskytovaných služieb garantuje rokmi pre-
verený jednotný tím MAPLE & FISH vedený partner-
mi JUDr. Viliamom Karasom, PhD. a JUDr. Michalom 
Stasíkom. Členovia tímu MAPLE & FISH majú bohaté 
právne skúsenosti, ktoré získali počas spolupráce pri 
riešení náročných úloh počas svojho predchádzajú-
ceho pôsobenia v domácich a zahraničných advokát-
skych kanceláriách.

Neštandardné situácie a neobvyklé právne problémy 
klientov vyžadujúce 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 
verejného obstarávania a hospodárskej súťaže. Ku 
každému klientovi pristupujeme individuálne, sta-
rostlivo analyzujeme jeho potreby a ponúkame kon-
krétne a efektívne riešenia. Zameriavame sa na kaž-
dý detail, ktorý vyhodnocujeme v kontexte celkovej 
právnej ochrany klienta.

Symbióza dlhoročných bohatých skúseností z rôz-
nych oblastí práva s inovatívnym a dynamickým 
prístupom k riešeniu právnych otázok v spojení s vy-
nikajúcou znalosťou miestneho trhu predstavujú 
hlavný kapitál, ktorý advokátska kancelária MAPLE 
& FISH svojim klientom ponúka.

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

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



| 2021 | Významné advokátske kancelárie118

občianskemu združeniu POKOJ A DOBRO (podpora 
imigrantov) a tiež neziskovej organizácii DofE (Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu zameraná na 
podporu mladých talentov).

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA S UVEDENÍM 
NIEKTORÝCH REFERENČNÝCH PROJEKTOV
Sporová agenda

Jednou z nosných oblastí, na ktoré sa advokátska 
kancelária MAPLE & FISH špecializuje, je zastupo-
vanie klientov v súdnych a rozhodcovských ko-
naniach. Medzi popredných klientov advokátskej 
kancelárie v oblasti súdnych sporov patrí Európska 
komisia a spoločnosť RAVAK, ktorá je najväčším 
českým výrobcom kúpeľňového vybavenia s vý-
znamným postavením v strednej Európe. Advokát-
ska kancelária MAPLE & FISH zastupovala vo viac 
ako 160 súdnych sporoch tiež spoločnosť MH In-
vest, ktorej bol v roku 2015 udelený štatút význam-
nej investície na stavbu Strategického parku Nitra. 
Právne služby poskytujeme klientom aj v súvislosti 
s vymáhaním reštitučných nárokov a/alebo uplat-
ňovaním iných práv k hnuteľnému a nehnuteľnému 
majetku.

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, prevádzkovania a finan-
covania realitných projektov. Medzi referenčné pro-
jekty, na ktorých členovia tímu za posledné obdobie 
pracovali, možno zahrnúť najmä nasledovné projek-
ty: (i) poskytovanie právneho poradenstva pre spo-
ločnosť MH Invest a Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky v súvislosti s budovaním Stra-
tegického parku Nitra, (ii) poskytovanie poraden-
stva pri predaji pozemkov určených na rezidenčnú 
výstavbu jednému z najvýznamnejších slovenských 
developerov v oblasti rezidenčných projektov, (iii) 
poskytovanie právnych služieb belgickému investo-
rovi pri príprave a realizácii rezidenčného projektu 
s viac než 500 rodinnými domami a (iv) právne po-
radenstvo pre klienta pôsobiaceho v oblasti športu 
pri príprave výstavby športovej multifunkčnej haly 
a súvisiacich objektov.

Právo obchodných spoločností / fúzie a akvizície
Právnici advokátskej kancelárie pracovali na fúziách 
a akvizíciách pre klientov z rozličných sektorov, vrá-
tane energetiky, zdravotníctva, nehnuteľností a sta-
vebného priemyslu. Medzi popredné transakcie, na 
ktorých sme v poslednom období v tejto oblasti pra-
covali patrí (i) zastupovanie zahraničného investičné-
ho fondu pri akvizícii skupiny podnikov pôsobiacich 
v oblasti zdravotníctva, (ii) zastupovanie jednej z naj-
väčších slovenských eventových agentúr pri kapitá-
lovom vstupe nových investorov a (iii) poskytovanie 
právnych služieb klientovi pôsobiacemu v oblasti 
jadrovej energetiky v súvislosti s uzatvorenou akcio-
nárskou dohodu.

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 2020 predstavovali zákazky v objeme viac 
ako 300 mil. eur.

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

MAPLE & FISH s.r.o.
Žižkova 22B
811 02  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 prestíž-
nou advokátskou kanceláriou pôsobiacou na 
slovenskom trhu od roku 2015. V dôsledku bo-
hatých skúseností a vysokého pracovného nasa-
denia právnikov v MENKE LEGAL, je advokátska 
kancelária MENKE LEGAL pravidelne oceňovaná 
ako jedna z najlepších advokátskych kancelárií 
najmä v kategóriách verejného obstarávania, 
telekomunikačného práva a práva IT a v oblasti 
práva duševného vlastníctva.

PRÁVNE SLUŽBY
Advokátska kancelária MENKE LEGAL poskytuje 
svojim klientom komplexné právne poradenstvo 
a profesionálne právne služby zodpovedajúce naj-
vyšším medzinárodným štandardom vo väčšine 
právnych odvetví. Napriek pomerne krátkemu ča-
sovému pôsobeniu na slovenskom trhu advokátska 
kancelária MENKE LEGAL poskytuje poradenstvo vo 
viacerých vysoko špecializovaných a regulovaných 
oblastiach.

Verejné obstarávanie
Oblasť verejného obstarávania patrí k najvýznam-
nejším špecializáciám advokátskej kancelárie MEN-
KE LEGAL. Keďže ide o kľúčovú a ťažiskovú oblasť 
zamerania advokátskej kancelárie, tím MENKE LE-
GAL sa venuje poskytovaniu právnych služieb v od-
vetví verejného obstarávania na dennej báze. Bo-
haté znalosti a skúsenosti kancelárie v tejto oblasti 

sa odzrkadľujú na poskytovaní vysoko odborného 
právneho poradenstva v rámci celého verejného ob-
starávania. Komplexné právne poradenstvo posky-
tujeme pri príprave súťažných podkladov a zmluvnej 
dokumentácie k zákazkám, ďalej pri posúdení pod-
mienok a kritérií účasti a príprave ponúk. Klientov 
zastupujeme rovnako pri revíznych postupoch, v ko-
naniach o námietkach a pri podávaní podnetov na 
Úrad pre verejné obstarávanie SR, ako aj pri súdnych 
prieskumoch rozhodnutí Úradu pre verejné obstará-
vanie SR.

Skúsený tím našich právnikov pod odborným ve-
dením partnerky a advokátky MENKE LEGAL, JUDr. 
Lucie Menke, LLM, ktorá je uznávanou odborníčkou 
v tejto oblasti, poskytuje právne služby uchádza-
čom o verejné obstarávanie, ako aj samotným ob-
starávateľom a verejným obstarávateľom. Dôkazom 
o úspešnom poskytovaní profesionálneho a kva-
litného právneho poradenstva súvisiaceho s ve-
rejným obstarávaním sú ocenenia Právnická firma 
roka v kategórii verejné obstarávanie od roku 2018, 
a to Právnická firma roka 2018 (veľmi odporúčaná 
kancelária), Právnická firma roka 2019 (odporúčaná 
kancelária) a Právnická firma roka 2020 (veľmi odpo-
rúčaná kancelária).

Vzhľadom na odbornosť, precíznosť a vynikajúce 
znalosti v tejto oblasti sa obracajú na advokát-
sku kanceláriu MENKE LEGAL neustále noví klienti 
vyhľadávajúci právne služby v oblasti verejného 
obstarávania.

Pantone 221 C
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Právo duševného vlastníctva a právo 
informačných a komunikačných technológií

IP a IT právo predstavuje ďalšie z hlavných zamera-
ní advokátskej kancelárie MENKE LEGAL. Právnici 
advokátskej kancelárie MENKE LEGAL patria medzi 
popredných špecialistov v oblastiach implementácie 
informačných systémov, outsourcingu a verejného 
obstarávania informačných systémov, ako aj úpra-
vy autorskoprávnych aspektov týkajúcich sa infor-
mačných 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 medzinárodnom trhu v rámci informačných techno-
lógií, 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 konferenciách 
a viaceré odborné publikácie. Vysokú mieru odbor-
nosti a kvality MENKE LEGAL v oblasti práva dušev-
ného vlastníctva a práva informačných a komuni-
kačných technológií taktiež potvrdzujú ocenenia 
Právnická firma roka, ktoré kancelária MENKE LEGAL 
získava v kategórii duševné vlastníctvo a v kategórii 
telekomunikácie, právo IT pravidelne od roku 2018. 
V roku 2019 a 2020 sa advokátska kancelária MENKE 
LEGAL stala v súťaži Právnická firma roka veľmi od-
porúčanou kanceláriou v oboch týchto kategóriách,  
t.j. v kategórii duševné vlastníctvo aj v kategórii tele-
komunikácie, právo IT.

Súťažné právo a pravidlá hospodárskej súťaže
Právnici advokátskej kancelárie MENKE LEGAL po-
skytujúe právne poradenstvo aj v ďalšej regulovanej 
oblasti, ktorú definujú pravidlá hospodárskej súťaže. 
Odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti 
súťažného práva poskytujú advokáti našej advokát-
skej kancelárie komplexným spôsobom, od prípravy 
compliance programov na dodržiavanie pravidiel 
hospodárskej súťaže a pravidel postupu v prípade in-
špekcie (dawn raid) vykonávanej Protimonopolným 
úradom SR, až po zastupovanie v náročných kona-
niach o uložení pokuty pred Protimonopolným úra-
dom SR v prípade porušenia národných ustanovení 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže či pravidel EÚ 
týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže.

Záujmy našich klientov hájime aj v prípadoch zne-
užívania účasti na hospodárskej súťaži v podobe 
nekalého súťažného konania zo strany tretích subjek-
tov, a to aj v rámci verejných súťaží. V tejto súvislosti 
máme skúsenosti s komplexným poskytovaním práv-
nej pomoci klientom pred nekalosúťažným konaním 
hospodárskych subjektov, ktoré svojim konaním 
ohrozovali pravidlá „fair play“ vo verejnom obstará-
vaní a takéto konanie bolo spôsobilé privodiť ujmu 
iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom.

V neposlednom rade právnu pomoc poskytujeme 
našim klientom pri posudzovaní výmeny citlivých 
informácií v obchodných transakciách a pri komuni-
kácii s konkurenciou, taktiež aj v súvislosti s účasťou 
klientov vo verejných obstarávaniach.

Obchodné právo a transakčné poradenstvo
Právne služby v oblasti obchodného práva so zame-
raním na právo obchodných spoločností a M&A (fú-
zie a akvizície) patria medzi naše ďalšie nosné špe-
cializácie. Dlhoročné skúsenosti našich právnikov 
umožňujú kancelárii poskytovať komplexné právne 
poradenstvo významným slovenským podnikateľom, 
ako i zahraničným investorom pôsobiacim v rôznych 
oblastiach podnikania pri zlúčeniach, splynutiach, 
rozdeleniach alebo iných premenách spoločností. 
V oblasti korporátneho práva poskytujeme právne 
služby týkajúce sa zakladania, zmien a zrušenia ob-
chodných spoločností, občianskych združení a na-
dácií, vrátane prípravy kompletnej korporátnej do-
kumentácie. Naše zameranie v tejto oblasti zahŕňa aj 
detailný due diligence (právny audit), nastavenie ob-
chodného modelu na mieru, prípravu a negociáciu 
transakčnej dokumentácie, získavanie potrebných 
povolení a licencií. Naši právnici sa rovnako venujú 
poradenstvu v oblasti corporate governance.

Medzinárodné právo a právo EÚ
Advokátska kancelária MENKE LEGAL má bohaté 
skúsenosti s riešením právnych prípadov s európ-
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-
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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 ale-
bo opravárenské dielne. Týmto klientom, v spolupráci 
s renomovanými zahraničnými advokátskymi kance-
láriami, poskytujeme komplexné právne poradenstvo, 
v súvislosti so železničnými nehodami s medzinárod-
ným presahom. Vzhľadom na naše odborné skúse-
nosti, vynikajúcu znalosť špecifickej právnej regulácie, 
významné kontakty v zahraničí a úspešne zvládnuté 
projekty, sa na nás neustále obracajú existujúci, ako aj 
noví klienti, pri potrebe zabezpečenia právneho pora-
denstva, a to jednak pri vyšetrovaní príčin železničných 
nehôd, ako aj v prípadných súdnych sporoch.

Pracovné právo
Advokátska kancelária MENKE LEGAL má bohaté 
skúsenosti s právnym poradenstvom poskytovaným 
zamestnancom a zamestnávateľom, ako aj HR porad-
com a významným personálnym agentúram. Posky-
tujeme komplexné právne poradenstvo pri príprave 
pracovnoprávnej dokumentácie, vrátane interných 
smerníc a predpisov, realizujeme audity pracovno-
právnych vzťahov a zastupujeme zamestnávateľov 
i zamestnancov pred inšpektorátmi práce či v súd-
nych konaniach. Ťažiskom našich právnych služieb 
je rovnako optimálne nastavenie vnútornej organi-
začnej štruktúry spoločnosti a zodpovednostných 
vzťahov, interných procesov a kompletnej complian-
ce dokumentácie. Našimi klientmi sú okrem zamest-
návateľov z rôznych odvetví aj agentúry dočasného 
zamestnávania a sprostredkovatelia zamestnávania.

Advokátska kancelária MENKE LEGAL poskytuje 
komplexné právne poradenstvo na vysokej úrovni 
odbornosti, s ohľadom na špecifiká a jedinečnosť 
obchodných modelov a požiadaviek klientov. Pro-
fesionálnym a pedantným prístupom sme schopní 
vytvoriť optimálne právne riešenia a poskytovať kva-
litné právne poradenstvo prispôsobené potrebám 
klientov, a to aj v úzko špecializovaných a regulova-
ných odvetviach.

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 súčasnými, ako aj budúcimi obchodnými 
partnermi.

JUDr. Lucia Menke, LL.M.
Partner a advokát

MENKE LEGAL s.r.o.
Gorkého 3
811 01 Bratislava
Tel.: +421 221 291 410
e-mail: office@menke-legal.com
www.menke-legal.com
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Mičinský & Partners s.r.o. 

Advokátska kancelária Mičinský & Partners s.r.o. 
sa špecializuje na poskytovanie právneho pora-
denstva v oblasti riešenia sporov, verejných in-
vestícií, práva nehnuteľností a IT práva.

V rámci sporovej agendy patrí JUDr. Ľudovít Mičinský, 
MCIArb. medzi najvýznamnejších slovenských právni-
kov zaoberajúcich sa arbitrážnym konaním na národnej 
i medzinárodnej úrovni, pričom zastupuje Slovenskú re-
publiku vo viacerých významných investičných sporoch.

V oblasti verejných investícií (verejné obstarávanie a PPP 
projekty) sa advokátska kancelária Mičinský &  Partners 
s.r.o. v posledných rokoch podieľala na najvýznamnej-
ších PPP projektoch v regióne strednej Európy (PPP pro-
jekt D4/R7 – Obchvat Bratislavy a PPP Projekt D4, Česká 
republika), vrátane tzv. post-closing advisory.

Od roku 2018 JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb. pô-
sobí ako právny poradca CBRE, jednej z najväčších 
svetových korporácií pôsobiacich v oblasti nehnu-
teľností. V rámci tohto mandát, advokátska kan-
celária Mičinský & Partners s.r.o. vykonávala pora-
denstvo najvýznamnejších realitných transakciách 
v Slovenskej republike v roku 2020. Spoločnosť 
CBRE je leadrom v poskytovaní sprostredkovateľ-
ských služieb, služieb predaja, prenájmu, finan-
covania a spravovania komerčných nehnuteľností 
v Slovenskej republike.

Mičinský & Partners s.r.o. má tiež rozsiahle skúsenos-
ti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti IT 

práva, korporátneho práva, obchodných transakcií 
a M&A.

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb. zároveň vykonáva 
funkciu rozhodcu na viacerých rozhodcovských sú-
doch doma i v zahraničí (Vienna International Arbitral 
Centre, London Court of International Arbitration, 
ICC Paríž, Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej 
komory, atď.). Je spoluautorom komentára k New 
Yorskému Dohovoru o uznávaní a výkone cudzích 
rozhodcovských rozhodnutí (Wolters Kluwer, 2016).

Na konferencii advokátov 2021 bol JUDr. Ľudovít Mi-
činský, MCIArb. zvolený za člena Predsedníctva Slo-
venskej advokátskej komory. Je spoluautorom tiež 
nového komentára k Zákonu  o advokácii (Wolters 
Kluwer, bude publikované 10/2021).

V roku 2021 bola za partnerku advokátskej kancelárie 
Mičinský & Partners s.r.o. vymenovaná JUDr. Monika 
Rafajová, ktorá má na starosti súkromnoprávnu a zá-
väzkovú agendu, ako aj zastupovanie klientov pred 
súdmi SR.

Mičinský & Partners s.r.o.
Bosákova 3
851 04 Bratislava
Tel.: +421 915 84 07 08
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 poskytova-
ných právnych služieb a to aj tým, že sme prevza-
li podstatnú časť tímu VALKO & PARTNERS.

Profesionalita našich služieb bola v roku 2020 (tak ako 
aj v predchádzajúcich rokoch) potvrdená získaním 
ocenení v jednotlivých kategóriách ratingu Právnic-
ká firma roka, vyhlasovaného týždenníkom TREND 
v spolupráci s EPRAVO.SK. Pre rok 2020 získala naša 
advokátska kancelária ocenenia veľmi odporúčanej 
kancelárie v kategórii Telekomunikácie a právo IT, 
a ocenenia odporúčanej kancelárie v kategóriách Spo-
rová agenda, Developerské projekty a nehnuteľ-
nosti, Duševné vlastníctvo a Verejné obstarávania.

Tím MST PARTNERS, s.r.o. pozostáva z 8 advokátov 
a 4 koncipientov.

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 zohľadnením 
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 roky 2020 a 2021 
radi zmienili najmä nasledovné:

 	Spoločnosti DÚHA, a.s. poskytujeme komplex-
né právne poradenstvo vo viacerých významných 
stavebných projektoch (projekt: Prepojovací ply-
novod Poľsko-Slovensko), vrátane právneho zastu-
povania pri uplatňovaní nárokov zhotoviteľa voči 
investorovi v režime FIDIC, ako aj pri zastupovaní 
spoločnosti Dúha, a.s. v súdnych konaniach.

 	Spoločnosti URANPRES, s.r.o. poskytujeme 
komplexné právne poradenstvo v súvislosti s reali-
záciou stavebných projektov (napr. projekt výstav-
by tunela na diaľničnom úseku S1 Bielsko-Biała - 
Żywiec – Zwardoń).
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 	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 už od roku 2009 komplexné právne 
poradenstvo, 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 Asse-
co Central Europe, ktorá patrí medzi najvýznam-
nejších poskytovateľov komplexných riešení 
a služieb v oblasti informačných technológií a má 
pobočky vo viacerých krajinách, poskytujeme kom-
pletné právne služby, pričom pri ich poskytovaní 
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 METRO Bratislava a.s. poskytujeme 
právne poradenstvo pri realizácii projektov výstav-
by nájomného bývania „Bytový súbor Terchovská“, 
„Polyfunkčný komplex Muchovo námestie“, a pro-
jektoch inžinierskych stavieb pripravovaných a re-
alizovaných klientom.

 	Hlavnému mestu SR Bratislava poskytujeme 
právne poradenstvo v sporovej a zmluvnej agende.

 	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.

 	Poškodených veriteľov prodlžníckou legislatívnou 
právnou úpravou oddlženia fyzických osôb konkur-
zom podľa § 166 a nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. v znení 
neskorších predpisov zastupujeme v konaní pred 
ESĽP. Nami podané sťažnosti boli zo strany ESĽP 
komunikované SR s výzvou SR na predloženie vy-
jadrenia v termíne 05.2021. Rozhodnutia ESĽP 
budú relevantné pre posúdene konformity vnút-
roštátnej právnej úpravy a jej účinkov v namieta-
nom rozsahu s garanciami základných práv verite-
ľov vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd a judikatúry 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.

Profesionalitu našich riešení a stratégií dokumentuje 
kontinuálny nárast portfólia našich klientov, ktorých 
štruktúra siaha od najvýznamnejších reprezentantov 
niektorých odvetví slovenskej ekonomiky a subjektov 
nadnárodných korporácií, cez stredných podnikate-
ľov, samosprávy až po fyzické osoby, pričom všetkých 
spája dôvera v profesionalitu našich riešení, naše 
skúsenosti a dosahované výsledky.

MST PARTNERS, s.r.o.
Laurinská 3
811 01  Bratislava
Tel.: +421 2 5930 8086
e-mail: office@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,
 	regulované odvetvia, predovšetkým energetika 

a telekomunikácie, a
 	verejné obstarávanie,
 	compliance.

Na rozdiel od väčšiny advokátskych kancelárií sa tak 
NKA zameriava iba na špecifické právne poradenstvo 
v určitých právnych odvetviach. V oblastiach, na ktoré 
sa nešpecializuje, potom NKA spolupracuje s uznáva-
nými 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 súťažnými 
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 
zastupovanie sťažovateľa,

 	vytváranie súťažných compliance programov pre 
podnikateľské subjekty, realizácia compliance 
školení a previerok podnikateľských subjektov,

 	komplexné právne poradenstvo v súvislosti so 
štátnou pomocou, predovšetkým vyhotovovanie 
právnych analýz poskytovaných výhod, oznamo-
vanie štátnej pomoci Európskej komisii, konzultá-
cie s Európskou komisiou a rokovania s poskyto-
vateľmi štátnej pomoci,

 	právne poradenstvo k zákonu o 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 
orgánmi 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 urče-
nie a vypracovanie vhodnej koncepcie zadania 
verejnej 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 po-
rušením zásad compliance.

TÍM
Tím NKA tvoria skúsení právnici dlhodobo sa špecia-
lizujúci na oblasti, v ktorých NKA poskytuje právne 
poradenstvo. Naši právnici zbierali svoje skúsenosti 
v popredných medzinárodných advokátskych kan-
celáriách, ale napríklad aj v Európskej komisii alebo 
na Protimonopolnom úrade SR. Tím NKA je v ob-
lasti súťažného práva pravidelne hodnotený uzná-
vanými medzinárodnými advokátskymi ročenkami 
(napr. Chambers Global, Chambers Europe, Global 
Competition Review, PLC Which lawyer?, Who's Who 
Legal) v najvyšších kategóriách.

Tím NKA je pritom dostatočne veľký, takže môže 
v oblastiach, 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 raids).

Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
Tel.: +421 221 025 250
e-mail: bratislava@nka.eu
www.nka.eu
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NITSCHNEIDER & PARTNERS, 
advokátska kancelária, s. r. o.

NITSCHNEIDER & PARTNERS je nezávislá advo-
kátska kancelária založená v roku 2004 Dušanom 
Nitschneiderom. Rozrástli sme sa na tím viac ako 
11 právnikov a stali sme sa lídrami na trhu v ob-
lasti pracovného práva, ako aj práva duševného 
vlastníctva, reklamného a mediálneho práva. 
Kancelária poskytuje právne služby aj v ďalších 
oblastiach obchodného práva, a to najmä v ob-
lasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností a stavebníc-
tva, bankovníctva a financií, ochrany hospodár-
skej súťaže, práva obchodných spoločností, či 
pri zastupovaní klientov v správnych a súdnych 
konaniach, vrátane konkurzov a reštrukturalizá-
cií. Základom našej firmy sú naši právnici. Náš 
butikový charakter nám umožňuje vybudovať 
tím, ktorý kombinuje kolegov s rôznym zázemím 
a skúsenosťami. Tvrdo pracujeme a správame sa 
k sebe s úctou.

Dvaja partneri kancelárie sú okrem Slovenskej advo-
kátskej komory aj členmi Českej advokátskej komory. 
Kancelária tak poskytuje právne služby v dvoch práv-
nych systémoch, v Slovenskej republike a v Českej 
republike, a to v štyroch jazykoch: v slovenskom, čes-
kom, anglickom a talianskom. Kancelária je členom 
Taliansko–Slovenskej obchodnej komory, Hispán-
sko–Slovenskej obchodnej komory a Slovak Com-
pliance Circle.

Advokátska kancelária bola ocenená medzinárodnou 
ratingovou agentúrou Chambers and Partners ako 
BAND 1 v sekcii Employment, Slovakia a zakladajúci 

partner Dušan Nitschneider ako BAND 1 v sekcii Em-
ployment, Slovakia. Kancelária okrem toho dosiah-
la najlepší možný výsledok (TIER 1) aj v prestížnom 
medzinárodnom rankingu The Legal 500 v rámci 
pracovného práva na Slovensku. Navyše, Dušan Nit-
schneider bol zaradený medzi elitných vedúcich jed-
notlivcov (Leading individuals).

Kancelária je viacnásobným víťazom súťaže Právnic-
ká firma roka v kategórii Pracovné právo. Zároveň 
bola ocenená v kategórii Právo duševného vlastníc-
tva, ako veľmi odporúčaná kancelária a stala sa tiež 
odporúčanou kanceláriou v kategórii telekomuniká-
cie a právo informačných technológií.

Profilovou oblasťou kancelárie NITSCHNEIDER 
& PARTNERS je pracovné právo a právo sociálneho 
zabezpečenia. Kancelária je prvým a jediným slo-
venským 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 – Europe-
an Employment Lawyers Association, európskej 
asociácie právnikov pracovného práva. Zakladajúci 
partner kancelárie, Dušan Nitschneider, zároveň pô-
sobí ako člen predsedníctva EELA. Z tohto titulu bol 
v roku 2018 poverený organizáciou prvého kongresu 
EELA na Slovensku. Išlo o výnimočnú príležitosť pre-
zentovať Slovensko, jeho právny systém, pracovné 
právo a jeho vývoj, ako aj jedinečnosť nášho hlav-
ného mesta, Bratislavy. Súčasťou kongresu bol aj 
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odborný program, v rámci ktorého vystúpili mnohé 
významné osobnosti z oblasti 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. Práv-
ne služby advokátskej kancelárie v tejto oblasti za-
hŕňajú najmä komplexné poradenstvo týkajúce sa 
ochrany a registrácie ochranných známok, patentov 
a priemyselných vzorov, ochrany autorského práva, 
domén a know-how, ďalej vyjednávanie a uzatvára-
nie licenčných a franšízových zmlúv či zastupovanie 
klientov v sporoch týkajúcich sa práv duševného 
vlastníctva a nekalej súťaže. Nakoľko advokátska kan-
celária spolupracuje aj s Ing. Robertom Porubčanom, 
patentovým 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 preziden-
tom 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 informačných 
technológií, priemyselnej výroby, retailu, 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 advokátska kancelária pôso-
biaca na slovenskom trhu a na českom trhu (pod 
brandom MKA Nosko.) Nosko & Partners je od 
roku 2016 členom medzinárodnej siete advokát-
skych kancelárií Interlegal s partnerskými kan-
celáriami 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.

REFERENCIE
 	právne poradenstvo realitnému fondu pôsobia-

cemu v CEE regióne v súvislosti s reorganizáciou 
korporátnej štruktúry

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

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

 	komplexné právne poradenstvo v oblasti 
compliance, obchodu a workoutu významným 
finančným inštitúciám (slovenským a českým)

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

 	komplexné právne poradenstvo konzultačnej 
spoločnosti v oblasti distribúcie plynu a elektric-
kej energie koncovému spotrebiteľovi

 	komplexné právne poradenstvo spoločnosti 
pôsobiacej 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 regióne CEE
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 	komplexné právne poradenstvo významnému 
slovenskému výrobcovi mrazených potravín

 	komplexné právne poradenstvo obchodnej orga-
nizácii z SAE

 	poradenstvo spoločnosti, ktorá vlastní a spravuje 
obchodné centrum na západnom Slovensku 
v súvislosti 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 
(nástupnícka spoločnosť v SR)

Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorinskej 2
811 03 Bratislava
Tel.: +421 903 495 959
e-mail: office@noskopartners.sk
www.noskopartners.sk
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Paul Q 

Paul Q pôsobí na Slovensku 30 rokov a patrí dl-
hodobo k lídrom na trhu poskytovateľov práv-
nych služieb. V našej práci zúročujeme detailnú 
znalosť lokálneho prostredia, ako aj dlhoroč-
né skúsenosti s medzinárodnými transakciami 
a poradenstvom poskytovaným pre zahranič-
nú klientelu. Vysoká profesionalita, odbornosť 
a efektívny prístup sú u nás vždy na prvom 
mieste.

Našim klientom poskytujeme právne služby predo-
všetkým v nasledujúcich oblastiach práva:

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

Prednosťou Paul Q je v prvom rade odborne zdatný, 
skúsený a stabilný tím právnikov. Kvalitu našich slu-
žieb potvrdzujú výborné hodnotenia v domácej súťaži 
Právnická firma roka, ako aj v rámci najvýznamnejších 
medzinárodných rankingov Chambers and Partners, 

Legal 500 či IFLR 1000. V roku 2021 sme sa v súťaži 
Právnická firma roka stali víťazom kategórie Pracovné 
právo a boli sme odporúčaní v trinástich zo štrnástich 
hodnotených kategórií. Vysoké hodnotenia a odporú-
čania získavajú aj individuálni právnici Paul Q.

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 technológie, 
stavebníctvo, farmaceutický priemysel a médiá.“

Chambers and Partners, 2021

„Skúsený tím v oblasti súdnych sporov s významným 
zameraním na mediálne spory týkajúce sa slobody pre-
javu, ohovárania a urážky na cti. Pravidelne riešia prí-
pady nekalej súťaže a záležitosti v súvislosti s verejným 
obstarávaním. Taktiež asistujú klientom s regulačnými 
spormi v oblasti energetiky a telekomunikácií.“

Chambers and Partners, 2021

„Rešpektovaný tím v oblasti nehnuteľností so silným 
zameraním na rezidenčné developerské projekty, 
ako aj na rezidenčný a komerčný leasing. Zastupujú 
klientov v súvisiacich sporoch, pričom disponujú oce-

P
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ňovanými skúsenosťami v rámci sporovej agendy, 
napríklad v sporoch týkajúcich sa vlastníctva pôdy či 
v sporoch medzi dodávateľmi. Rozsiahly zoznam klien-
tov zahŕňa spoločnosti z automobilového a maloob-
chodného sektora, ako aj developerov.“

Chambers and Partners, 2020

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

Chambers and Partners, 2019

„Sme veľmi spokojní s celkovou úrovňou poskyto-
vaných služieb. Právny tím preukázal, že má hlboké 
znalosti odvetvia, sú nám plne k dispozícii pri riešení 
rôznych úloh, dokážu rýchlo reagovať a vždy poskyto-
vať riešenia šité na mieru. Sme presvedčení, že vždy 
poskytujú 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 taktiež dôležité upevňovane vzťa-
hov a výmena skúseností so zahraničnými kolegami, 
dôkazom čoho je naše členstvo vo viacerých medzi-
národných 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 strojárstvo, 
automobilový, poľnohospodársky, potravinársky, far-
maceutický priemysel, či oblasť médií, IT a nehnuteľ-
ností). Dôležitú súčasť našej praxe však rovnako tvorí 

poskytovanie služieb pre verejný sektor, ako aj spo-
lupráca s mimovládnymi organizáciami pri ochrane 
ľudských práv.

Medzi našich klientov patria napríklad:
 	Arcelor Mittal Construction Slovakia
 	Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska
 	Asociácia rádií Slovenska
 	Beiersdorf
 	Benčík Culinary Group
 	BILLA
 	D.Expres (Rádio Expres)
 	Dan-Slovakia Agrar
 	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
 	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.



Významné advokátske kancelárie | 2021 | 135

P

Paul Q
Twin City, Blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 58 28 28 28
e-mail: office@paulqlaw.com
www.paulqlaw.com



| 2021 | Významné advokátske kancelárie136



Významné advokátske kancelárie | 2021 | 137

P

PRK Partners s.r.o. 

S viac ako 100 profesionálmi v Bratislave, Prahe 
a Ostrave sa PRK Partners (predtým Procházka 
Randl Kubr) zaraďuje medzi najväčšie advokát-
ske kancelárie v strednej Európe.

PRK Partners bola založená v roku 1993 a v Bratislave 
otvorila advokátsku kanceláriu v roku 2006. Momen-
tálne v bratislavskej kancelárii pôsobí 19 právnikov.

Vytvorili sme mimoriadne silnú prax v oblasti fúzií 
a akvizícií, všeobecného korporátneho práva, sú-
ťažného práva, pracovného práva, daňového prá-
va, bankovníctva a financií, reštrukturalizácií, 
práva nehnuteľností, kapitálových trhov, verej-
ných zákaziek, súdneho a arbitrážneho konania.

Advokátska kancelária PRK Partners sa radí medzi 
firmy odporúčané publikáciami Chambers Europe 
Awards, Chambers Global, IFLR 1000, IFLR Legal 
Experts, Legal 500 a ďalšími.

V roku 2016 sa stala PRK Partners víťaznou advokát-
skou kanceláriou podla Chambers & Partners.

Advokátska kancelária PRK Partners získala prestížne 
ocenenie „Law Firm of the Year Award for the Cen-
tral European Region“ (Právnická firma roku pre re-
gión strednej Európy) za rok 2012, ktoré je udeľované 
významným britským časopisom The Lawyer.

JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA, PhD. 
partnerka, sa špecializuje najmä na daňové právo, 

korporátne právo, právo verejného obstarávania, 
riešenie sporov vrátane zastupovania a rozhodova-
nia v rozhodcovských konaniach. V oblasti daní má 
rozsiahle skúsenosti vo všetkých oblastiach korporát-
neho i medzinárodného zdaňovania. Miriam je vice-
prezidentkou Slovenskejkomory daňových poradov, 
členkou Slovenskej advokátskej komory, Asociácie 
certifikovaných účtovníkov (ACCA), Komisie pre ob-
čianske právo a Komisie pre dane pri Americko-slo-
venskej obchodnej komore.

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

JUDr. Martin Kríž, partner, pracoval v roku 1999 
a 2000 ako zahraničný spolupracovník v poprednej 
advokátskej kancelárii v Londýne. S touto výnimkou, 
Martin pôsobí v PRK od roku 1996 a v roku 2001 sa 
stal partnerom. Martin je uznávaný odborník v ob-
lasti fúzií a akvizícií, bankovníctva a poisťovníctva. Je 
advokátom Slovenskej advokátskej komory a Českej 
advokátskej komory.

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., advo-
kátka, vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite 



| 2021 | Významné advokátske kancelárie138

Komenského v Bratislave v roku 2001. Doktorandské 
štúdium a následne habilitačné konanie v roku 2010 
absolvovala vo vednom odbore pracovné právo na 
Trnavskej univerzite v Trnave, kde od roku 2001 pôso-
bí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia, vyučuje pracovné právo a v roku 2015 
sa stala dekankou právnickej fakulty. V PRK Partners 
je vedúcou oddelenia pracovného práva. Je advokát-
kou Slovenskej advokátskej komory.

Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., advokát, 
nadobudol právnické vzdelanie na Právnickej fakul-
te Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde 
získal titul Mgr. (2004), JUDr. (2006), PhD. (2008) a na 
Fakulte právnych vied Univerzity Hamburg (2005). 
V roku 2011 bol menovaný docentom v odbore ob-
chodné právo a finančné právo. V súčasnosti pôsobí 
ako docent na Katedre obchodného práva a hospo-
dárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

PRK Partners s.r.o.
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 32 33 32 32
e-mail: bratislava@prkpartners.com
www.prkpartners.com
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Prosman a Pavlovič 
advokátska kancelária, s.r.o.

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kan-
celária, s.r.o. je advokátskou kanceláriou pôso-
biacou na trhu právnych služieb Slovenskej re-
publiky od roku 2009. Od svojho vzniku dosahuje 
kontinuálny rast a progres prejavujúci sa predo-
všetkým v personálnej oblasti (nárast počtu za-
mestnancov), ako aj v obchodnej oblasti (nárast 
počtu klientov, otvorenie pobočiek).

Advokátska kancelária sa v súčasnosti radí medzi 
najväčšie advokátske kancelárie v Trnave s poboč-
kami aj v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Prahe 
v Českej republike, pričom náš pracovný tím tvoria 
odborníci z rôznych právnych oblastí (daňové právo, 
colné právo, nehnuteľnosti, developerské projekty, fi-
nančné 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
 	energetické spoločnosti,

 	poskytovatelia telekomunikačných služieb,
 	veľké logistické / zasielateľské spoločnosti (ná-

kladná 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 ob-

chodovaním 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 

právna prax advokátov je 10 rokov),
 	6 advokátov – s právnou praxou viac ako 5 rokov,
 	3 advokátov – s právnou praxou menej ako 5 rokov,
 	9 právnikov - advokátskych koncipientov,
 	11 odborní zamestnanci a právni asistenti.

Momentálne tvorí náš tím 32 členov. Popritom naša 
kancelária spolupracuje aj s ďalšími osobami najmä 
v oblasti daňového a colného poradenstva, účtovníc-
tva a audítorstva.
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Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglic-
kom, nemeckom, španielskom a maďarskom jazyku.

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.ppak.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 vybudo-
vala spoločnosť sieť 109 pobočiek v 49 krajinách sveta 
a zamestnáva viac ako 5100 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 in-
terdisciplinárny prístup sa v praxi osvedčil ako najlep-
šia metóda rýchleho a efektívneho riešenia problémov 
spojených s podnikateľskou praxou našich mandantov.

Na Slovensku pôsobí poradenská spoločnosť Rödl 
& Partner už viac ako 25 rokov. Kancelária v Bratisla-
ve bola založená v roku 1993 a dnes pre ňu pracuje 
viac ako 60 profesionálov. Vďaka našej odbornosti, 
dlhoročnej skúsenosti a znalosti podnikateľského 
prostredia poskytujeme mandantom pri ich podnika-
teľských zámeroch profesionálne služby na najvyššej 
úrovni. Filozofiou spoločnosti je pristupovať ku kaž-
dému mandantovi individuálne.

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

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

Naša kancelária má v súčasnosti 12 právnikov, z toho 
9 advokátov, ktorí poskytujú právne poradenstvo 
v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo 
najmä v nasledujúcich oblastiach:

 	obchodné právo a právo obchodných spoločností
 	občianske právo
 	pozemkové právo a nehnuteľnosti
 	energetika, obnoviteľné zdroje energie
 	daňové právo
 	pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
 	zmluvné právo
 	akvizície a zlúčenia obchodných spoločností
 	súdne a rozhodcovské konania
 	právo hospodárskej súťaže

R
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 	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: tatiana.klcova@roedl.com
www.roedl.com
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RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 

Sme jedna z najväčších advokátskych kancelárií, 
ktorá disponuje kapacitou viac ako 30 advokátov 
a advokátskych koncipientov a ponúka svojim 
klientom celé spektrum odborného právneho 
a daňového poradenstva.

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 
vznikla v júni 2009 ako právny nástupca dvoch kance-
lárií, samostatne existujúcich od vzniku Slovenskej 
republiky, Ružička & partners, s.r.o. a CVD, s.r.o. Pô-
sobí tak na slovenskom trhu už viac ako 25 rokov. 
Spojenie oboch kancelárií nám umožnilo vytvoriť 
novú dimenziu poskytovania právneho poradenstva 
a prehĺbiť na jednej strane komplexnosť a univerzál-
nosť a na druhej strane hlbokú odbornú špecializáciu 
našich služieb. Do novembra 2018 pôsobila kancelá-
ria pod obchodným menom Ružička Csekes s. r. o., 
ku ktorého zmene pristúpila na základe rozhodnutia 
JUDr. Eriky Csekes, spoluzakladateľky kancelárie, kto-
rá sa rozhodla ukončiť svoje aktívne pôsobenie na 
slovenskom právnom trhu.

Naša pozícia na lokálnom trhu a silné domáce per-
sonálne zázemie v kombinácii s unikátnym modelom 
spolupráce s nadnárodnými poskytovateľmi práv-
nych služieb nám umožňuje v plnom rozsahu zdie-
ľať a využívať medzinárodné know-how, aplikovať 
zahraničné skúsenosti a históriou testované, alebo 
naopak na trh flexibilne reagujúce inovatívne rieše-
nia, implementovať unifikované, vysokým klientskym 
nárokom zodpovedajúce štandardy v manažmente 
odbornej práce a zabezpečovať efektívnu organizáciu 

a riadenie vzťahov s domácimi a zahraničnými klient-
mi. Takýmto prístupom sa snažíme neustále zvyšovať 
kvalitu našich služieb a nielen reaktívne, ale aj proak-
tívne, adresovať požiadavky klientov a vývoj na trhu 
právnych služieb.

Našu advokátsku kanceláriu a našich skúsených 
advokátov pravidelne hodnotia medzinárodné aj 
domáce ratingové publikácie.
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„Masívna personálna kapacita tejto firme umožňuje 
zameriavať sa na sektory hospodárstva a oblasti práv-
nej praxe, čo je na Slovensku unikátne. Odráža sa to 
v prvotriednej úrovni služieb vo všetkých oblastiach, 
v ktorých sme mali možnosť spolupracovať.“

Klienti o RUŽIČKA AND PARTNERS  
podľa The Legal 500 (2020)

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 2021 sme navyše obhájili prvenstvo z predchá-
dzajúcich ôsmych rokov v kategórii Verejné obstará-
vania. V ďalších kategóriách tejto súťaže sme boli kla-
sifikovaní ako veľmi odporúčaná alebo odporúčaná 
kancelária.

 

V ČOM SME INÍ
 	Sme jednou z najviac rankovaných kancelárií 

v prestížnych svetových rankingových publikáciách 
(The Legal 500, Chambers and Partners, IFLR1000) 
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 
30 advokátov a advokátskych koncipientov 
a robustnej prevádzkovej podpore neprávnické-
ho personálu nám umožňuje paralelne zvládať 
množstvo odborne, vecne a časovo náročných 
projektov s okamžitým nasadením bez toho, aby 
tým bolo dotknuté priebežné, denno-denné pora-
denstvo našim stálym klientom.
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 	Do našich odborných tímov môžeme kedykoľvek 
zapojiť právnikov z medzinárodných posky-
tovateľov právnych služieb, čo nám umožňuje 
poskytovať kvalifikované poradenstvo v cezhranič-
ných mandátoch realizovaných pre zahraničných 
klientov na Slovensku, ale bežne aj pre domácich 
klientov na medzinárodných projektoch.

 	Hoci sú veľké jednorazové transakcie jednou z kľú-
čových oblastí našej praxe, nesústredíme sa len 
na ne. Práve naopak, kontinuálne poskytujeme 
priebežné, denno-denné právne poradenstvo 
pre množstvo medzinárodných lídrov v celom 
spektre hospodárskych sektorov, ako aj pre vedú-
ce 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 organizá-
ciu našej práce. Ponúkame inovatívne riešenia.

 	Snažíme sa poskytovať pragmatické a komerčne 
orientované právne poradenstvo.

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

 	Podporujeme vysokú úroveň profesionálnych, 
etických 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

 	Súdne spory a arbitráže
 	Energetika
 	Bankovníctvo, finančné služby a projektové 

financovanie
 	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:

 	Arriva
 	Austrian Airlines
 	BAWAG
 	Billa
 	BZ Group
 	Colonnade
 	E.ON
 	Energie Steiermark
 	Hornbach
 	Implenia
 	Johns Manville
 	Kaufland
 	KBC Bank NV
 	Komunálna poisťovňa
 	Kooperatíva poisťovňa
 	MH Manažment
 	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky
 	Metrostav
 	MOL
 	NASES
 	Národná diaľničná spoločnosť
 	Nike
 	OTP Banka
 	Porsche Group
 	Prologis
 	Siemens
 	Slovak Investment Holding
 	Slovak Telekom
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 	Slovenská sporiteľňa
 	Slovnaft
 	Slovenský plynárenský priemysel
 	Sociálna poisťovňa
 	Société des Produits Nestlé
 	Starr Insurance
 	STRABAG
 	The Coca Cola Company
 	UniCredit Group
 	Upfield
 	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 vý-
znamných projektov pre súkromný a verejný sektor, 
zahraničných investorov či domácich ekonomických 
lídrov. Naše skúsenosti zahŕňajú účasť na tých najväč-
ších transakciách realizovaných počas samostatnosti 
Slovenskej republiky, od privatizácie a reštruktura-
lizácie podnikov ako Východoslovenské železiarne 
Košice, Slovenský plynárenský priemysel a Slovenské 
elektrárne, až po mamutie infraštruktúrne projekty 
elektronického mýta, výstavby diaľnic a univerzitnej 
nemocnice formou PPP modelu alebo novej atómo-
vej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

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

 	Poradenstvo Národnej diaľničnej spoločnosti pri 
verejných obstarávaniach spojených s novou kon-
cepciou elektronického výberu mýta v hodnote 
viac ako 200 mil. eur.

 	Poradenstvo Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej 
republiky pri developmente novej univerzitnej 
nemocnice v Bratislave v hodnote približne 
250 mil. eur vrátane riešenia sporov so zmluvnými 
partnermi v hodnote viac ako 50 mil. eur a Uni-
verzitnej nemocnici Bratislava pri komplexnej 
rekonštrukcii nemocnice Ružinov v hodnote viac 
ako 80 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 Slovenskej republike.

 	Poradenstvo pre MOL, regionálneho energetické-
ho lídra a majoritného akcionára slovenskej rafiné-
rie Slovnaft, v konaní o ponuke na prevzatie 
s následným uplatnením práva výkupu akcií, 
vrátane zastupovania klienta voči minoritným 
akcionárom, regulátorovi, ako aj ostatným entitám 
involvovaným do procesu. Išlo o vôbec prvý 
tzv. squeeze out v Slovenskej republike.

 	Poradenstvo Ministerstvu dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky pri verejnom obstarávaní 
a realizácii PPP projektu rýchlostnej cesty R1 
medzi Nitrou a Banskou Bystricou v celkovej 
hodnote približne 4 miliardy eur a v dĺžke približne 
50 km, ktorý sa stal prvým úspešne finančne 
uzavretým a implementovaným 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 agen-
du v oblasti obchodných kontraktov, súdne a 
rozhodcovské obchodno-právne spory, právne 
vzťahy k nehnuteľnostiam, zmenkové právo, 
vymáhanie pohľadávok, konkurz a reštruktu-
ralizáciu, dobrovoľné dražby, náhradu škody, 
nekalú súťaž, kapitálové investície a akvizície, 
due diligence.

Osobitne sa špecializujeme na právne služby vo 
finančnom sektore (bankovníctvo, poisťovníctvo, 
leasing), vrátane jednotlivých spôsobov riešenia 
úverového zlyhania korporátnych a retailových ban-
kových klientov. Poskytujeme komplexný právny 
servis viacerým bankám a popredným finančným 
inštitúciám so zahraničnou a slovenskou majetko-
vou účasťou. Náš odborný tím má rozsiahle skúse-
nosti so špecifikami podnikateľského prostredia na 
Slovensku, čo vytvára priestor na kvalitné, efektívne 
a rýchle riešenia v prospech klienta.

Dôraz kladieme na vysokú úroveň profesionality, 
nadštandardnú odbornú spôsobilosť a kompetent-
nosť, flexibilitu, diskrétnosť a lojálnosť. Advokátska 
kancelária SEDLAČKO & PARTNERS má v súčasnosti 
12 právnikov, z toho 7 advokátov.

Advokát JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. je po-
predným odborníkom v oblasti súkromného práva. 
Pôsobí ako člen redakčnej rady Bulletinu slovenskej 
advokácie a člen skúšobných komisií Právnickej fa-
kulty UK, Slovenskej advokátskej komory a Justičnej 
akadémie SR. Je spoluautorom tzv. veľkých komen-
tárov k Občianskemu zákonníku a Civilnému sporo-
vému poriadku, komentára k Vyhláške o odmenách a 
náhradách advokátov za poskytovanie právnych slu-
žieb (C.H. Beck) a autorom desiatok odborných člán-
kov a redakčných príspevkov z oblasti obchodného a 
občianskeho práva.   

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

S
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SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o. 

Sme advokátska kancelária pre Industry 4.0 – dobu 
digitalizácie a umelej inteligencie.

Náš svet sa zrýchľuje, množina možností rastie a je 
čoraz náročnejšie sa v nich orientovať. Našimi hodno-
tami sú preto pomoc, praktickosť a jednoduchosť rie-
šení. Tento prístup sa nám osvedčuje a zastupujeme 
širokú paletu firiem, od startupov, cez SME firmy až po 
Fortune 500 korporácie.

Našim cieľom je stať sa voľbou č. 1 pre IT právo na 
Slovensku. Najlepšie výsledky máme v projektoch sú-
visiacich s:

 	IT & telekomunikácie
 	duševné vlastníctvo
 	venture capital
 	startupy
 	GDPR

Sme ľudia, ktorých baví právo a majú radi podnikanie 
a odvážne nápady. Klientom pri nich radíme, ako uro-
biť strategické rozhodnutia pre dosiahnutie ich biznis 
cieľov. Našou prácou pomáhame posilňovať ich pozí-
ciu na trhu a motivujeme k vyšším štandardom.

TOP 6 PROJEKTOV V 2020
 	Cloudový telekomunikačný scaleup. Vedúcu 

slovenskú teleko spoločnosť poskytujúcu call 
centrový VOIP systém v cloude sme zastupovali 
pri Series A investičnom kole v hodnote 6 mio eur 

a vstupe zahraničných venture kapitálových fondov 
henq a Point Nine Capital.

 	Najrýchlejšie rastúca logistická spoločnosť 
pre e-commerce. Klient spolupracuje s viac ako 
28 000 e-shopmi a prepravil viac ako 40 miliónov zá-
sielok do 30 krajín. Klientovi poskytujeme kompletné 
právne služby - od spracovania všeobecných obchod-
ných podmienok, GDPR agendu, transakčné poraden-
stvo a riešenie opatrení v súvislosti s COVID-19.

 	Online komunikačná platforma – mesto do 
vrecka. Klient je online platforma umožňujúca 
komunikáciu medzi mestom a občanmi. Aplikácia 
má na Slovensku viac ako 100 tisíc používateľov 
a úspešne vstúpila do USA. Klientovi poskytujeme 
kompletné právne služby  spracovanie všeobec-
ných obchodných podmienok, GDPR agendu, 
transakčné poradenstvo pri venture capitálovej 
investícii a korporátnu agendu.

 	Komunikačný bot s umelou inteligenciou. 
Zastupujeme poprednú softvérovú spoločnosť 
vyvíjajúcej riešenia v oblasti umelej inteligencie 
a automatizácie. Vypracovali sme zmluvu o posky-
tovaní služby inteligentnej automatizácie, ktorou 
sme nastavili využívanie IA ako softvérovej služby 
na cloudovej platforme.

 	Riešenie na báze IoT s využitím LPWAN. Klient 
poskytuje riešenia na báze internetu vecí (IoT) s vy-
užitím LPWAN (Low Power WAN) sietí a snímacie 
senzory v oblasti sieťových odvetví. Zastupovali 
sme projekt, ktorý integroval technológiu klienta 
spolu s OCR (Optical Character Recognition) 
a neurónovou sieťou. Pripravili sme zmluvy o vý-
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voji a implementácii SW a HW, licenčné zmluvy, 
všeobecné obchodné podmienky pre fungovanie 
aplikácie a GDPR agendu.

 	Zastupovanie 50+ IT firiem pri riešení ich 
technologickej agendy a projektov týkajúcich sa 
duševného a priemyselného vlastníctva. Zastupu-
jeme IT firmy všetkých veľkostí, od startupov, cez 
SME až po Fortune 500 korporácie.

PRO BONO
Rok 2020 bol náročný pre všetkých. Ako IT advokáti 
sme našu pomoc sústredili do digitálnych riešení a IT 
vzdelávaniu detí. Celkovo sme poskytli 450 hodín 
(56 človeko-dní) pro bono služieb pre:

 	Právo v rúškach – Počas prvej vlny COVID-19 sme 
spustili celoslovenský projekt Právo v rúškach a pri-
niesli sme desiatky vzorov právnych dokumentov 
zdarma dostupných pre všetkých. Portál mal viac 
ako 10 000 návštev a tisícky stiahnutí dokumentov. 
Projekt nadväzoval na CZ iniciatívu Právo v roušce 
a pracovalo na ňom 7 advokátskych kancelárii.

 	Sme pripravení – Počas pandémie sme bezplat-
ne pomohli platforme, ktorá prepojila 1 500 dob-
rovoľníkov so 60 nemocnicami. Pre projekt 
sme spracovali kompletné právne dokumenty 
a agendu GDPR.

 	FIRST LEGO League – je najväčší svetový 
program s cieľom vyvolať u detí záujem o robotiku 
a programovanie. Sme hlavným partnerom súťaže 
na Slovensku a projektu bezplatne poskytujeme 
kompletné právne služby.

VZDELÁVANIE V IT KOMUNITE
Okrem právnej agendy pomáhame aj so vzdelávaním 
IT komunity. Sme hrdými členmi a pravidelne pred-
nášame pre IT firmy v:

 	ITAS – IT Asociácia Slovenska, najväčšie profesijné 
združenie pre viac ako 100 významných IT firiem 
na Slovensku.

 	SAPIE – Slovenská aliancia pre inovatívnu ekono-
miku, najväčšia profesijná asociácia pre digitálnu 
ekonomiku na Slovensku.

 	PERRY TALENTS – vedúci akceleračný program 
podporujúci startupy a začínajúcich podnikateľov.

 	Právne vydavateľstvá C.H.BECK a VERLAG 
DASHOFER – vedúce právne vydavateľstvá na 
slovenskom trhu.

PARTNERI
Eva Schin Majdúchová 

„Štúdium práva bola pre mňa jasná voľba a z právnic-
kých profesií som si zvolila advokáciu ako tú najkom-
plexnejšiu. Štart vlastného businessu bol s bratom 
Oliverom dlhoročný sen. Začínali sme bez jediného 
stáleho klienta, len s výdavkami a odvahou.

Získanie ceny Právnická firma roka pre IT (veľmi odpo-
rúčaná kancelária) a Duševné vlastníctvo (odporúča-
ná kancelária) a nominácia na CEE CIJ Awards pre ne-
hnuteľnosti po 3. rokoch fungovania, sú pre mňa viac 
ako len ocenenie našej práce. Je to vizitka nás ako ľudí, 
našej vytrvalosti a odhodlania.

Pri práci so mnou zistíte, že mi nepostačujú polovičné 
riešenia a ani suchá teória bez riešenia praktických 
dopadov pre klientov biznis. Ak nedvíham telefón, som 
bežnou mamou na detskom ihrisku alebo čerpám sily 
na golfe.“

Oliver Majdúch 
„V živote mám rád, keď sa veci dejú rýchlo, odvážne 
a presne. Okrem právnickej roboty sa zaujímam o ma-
nažment a smerovanie kancelárie. Preto nastavujem 
jej víziu a riadim všetky obchodné činnosti.

Tieto hodnoty prenášam na svoj tím a teda aj na vás, 
klientov. Technológie nás naučili, že včera bolo ne-
skoro. Flexibilita a schopnosť pružne reagovať boli 
skúškou kvality počas prvých dvoch rokov fungovania 
kancelárie.

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu so mnou, zistíte, že 
milujem súťaženie a ťažko nesiem prehry. Preto bu-
dem za vás maximálne bojovať. Ak sa mi neviete dovo-
lať, asi som v prírode a vetrám si hlavu streľbou z luku.“

SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.
Galvániho 15/B
821 04 Bratislava
Tel.: +421 908 587 876
e-mail: office@smlegal.sk
www.smlegal.sk
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SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. 

PRÁVNIKOV MÁME DOSŤ... Počúvame často na 
adresu skoro všetkých právnických povolaní 
od laickej verejnosti, politikov i médií. Niekedy 
právom a niekedy možno len preto, že v sporoch 
zväčša vyhráva len jedna strana a tá druhá si zo-
sobní právnika – advokáta so svojou protistra-
nou a vidí v ňom element, ktorý určite nekonal 
čestne a preto on nebol v spore úspešný.

My však máme právnikov skutočne dosť!

Dosť na to, že počtom právnikov sme dlhodobo naj-
väčšia právnická kancelária na Slovensku.

Dosť na to, že právne služby poskytujeme v najvyššej 
kvalite vo všetkých regiónoch Slovenska. Okrem hlav-
ného mesta pôsobíme aj v pobočkách Nitra, Žiar nad 
Hronom, Poprad a Košice.

Dosť na to, že úspešne zastupujeme súkromný aj ve-
rejný sektor v kauzách v hodnote rádovo miliárd euro.

Dosť na to, že každý prípad rozoberáme komplexne 
a volíme najvhodnejšiu stratégiu zastupovania, keďže 
náš viac ako 80 členný tím je tvorený z odborníkov 
a špecialistov na rôzne druhy práva.

Dosť na to, že záujmy klientov chránime rýchlo a efektív-
ne s tak veľkým tímom ako si to daný prípad vyžaduje.

Dosť na to, že sme spoločensky zodpovední a okrem 
komerčných právnych služieb poskytujeme aj pro 

bono právnu pomoc a podieľame sa na mnohých 
charitatívnych projektoch.

Právnikov teda skutočne máme dosť!

Sme však presvedčení, že pri poskytovaní právneho 
poradenstva sa kvantita a kvalita nielenže nemusia, 
ale ani sa nesmú vylučovať. Svedčia o tom nie len 
naše ocenenia v rebríčkoch advokátskych kancelárii, 
ale najmä úspešne ukončené prípady a spokojnosť 
našich klientov.

Dosiahli sme viacero úspechov. V súťaži Právnic-
ká firma roka 2021 sme sa stali víťazom kategó-
rie Energetika a energetické projekty a v ďalších 
šiestich odborných kategóriách sme získali vý-
znamné ocenenia. V rebríčku TOP 10 najväčších 
právnických firiem na Slovensku podľa Slovak 
Spectator nám opäť patrilo prvé miesto. Najväč-
šou právnickou kanceláriou na Slovensku sme sa 
tak stali celkovo štvrtýkrát po sebe.

Počas celého roka 2020 sme pre Národnú diaľničnú 
spoločnosť, a.s. naďalej zabezpečovali komplexné 
právne poradenstvo súvisiace s realizáciou význam-
ného projektu D4R7 (projekt diaľnice D4 a rýchlost-
nej cesty R7). V súvislosti s týmto projektom sme od 
roku 2019 súčasťou expertného tímu, ktorý zastupuje 
Slovenskú republiku v medzinárodnej arbitráži. V ob-
lasti sporov (sporová agenda) sme zastupovali záuj-
my klientov, ktorých hodnota presahuje 2,8 miliardy 
eur. V oblasti bankovníctva a financií sme zastupovali 
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záujmy klientov v hodnote presahujúcej 1,2 miliar-
dy eur. Viacerí členovia kancelárie tiež publikovali 
odborné články a vystúpili na rôznych odborných 
podujatiach.

Tak ako mnohí iní i my sme pociťovali našu morálnu 
povinnosť prispieť k zmierneniu dopadov pandémie 
koronavírusu na ekonomickú a spoločenskú situáciu 
v našej krajine. Výsledkom nášho minuloročného sna-
ženia bolo vytvorenie projektu advokatipomahaju.sk, 
prostredníctvom ktorého bola poskytnutá materiálna 
pomoc v hodnote 244.000 eur. Zriadili sme osobitný 
„Covid-19 tím“ zložený z advokátov, právnych exper-
tov, daňových poradcov a IT špecialistov, ktorí podali 
potrebnú pomocnú ruku všetkým občanom, obchod-
ným partnerom a klientom v tejto mimoriadnej situá-
cii (najmä prostredníctvom osobitnej webovej strán-
ky www.covid-19.akss.sk). Nie len v oblasti dopadov 
pandémie sme v roku 2020 poskytli bezplatnú – pro 
bono právnu pomoc v objeme viac ako 1.000 hodín.

Už od roku 2003 výrazným spôsobom prispie-
vame k formovaniu právneho prostredia na Slo-
vensku a dnes patríme medzi lídrov na sloven-
skom trhu právnych služieb.

Sme advokátska kancelária s celoslovenskou pôsob-
nosťou. Prostredníctvom nášho partnera pôsobíme 
aj v Českej republike. V súčasnosti je naším klientom 
k dispozícii viac ako 80 členný tím (z tohto 63 práv-
nikov). Pri poskytovaní právnych služieb spolupra-
cujeme s odborníkmi a konzultantmi v príslušných 
oblastiach poradenstva (s daňovými a účtovnými po-
radcami, audítormi, organizačnými a personálnymi 
poradcami a mnohými ďalšími). Počet právnikov nám 
umožňuje poskytovať právne poradenstvo prostred-
níctvom odborne a odvetvovo zameraných tímov, 
ktoré sú flexibilné a schopné pracovať súčasne na 
viacerých projektoch a transakciách, vrátane cezhra-
ničných projektov. Na naše služby sa preto spoliehajú 
významné domáce, aj nadnárodné spoločnosti i ve-
rejný sektor.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA je silný 
partner vo všetkých odvetviach práva. Naše najsilnej-
šie oblasti sú právo obchodných spoločností, hospo-
dárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, 
bankovníctvo a financie, pracovné právo, verejné ob-
starávania, sporová agenda, energetika a energetické 
projekty. Našou charakteristickou črtou je dlhodobé 

poskytovanie právnych služieb a zabezpečovanie 
komplexnej právnej agendy. Orientácia na klienta, 
rýchle, účinné a prvotriedne služby, výborná znalosť 
slovenského práva a špecifík slovenského právneho 
prostredia, vnímanie nadnárodných a spoločenských 
súvislostí a celoslovenská dostupnosť nám umožňu-
jú pomáhať našim klientom pri akýchkoľvek právnych 
problémoch.

Pri poskytovaní právnych služieb dôsledne dodržia-
vame niekoľko zásad. Dôsledne vnímame jedineč-
nosť klienta. Maximálne napĺňame jeho očakávania. 
Zadania klientov riešime komplexne, v kontexte eko-
nomických súvislostí, so zreteľom na ďalšie (nepria-
me) dopady, a to všetko pri zachovaní korektných 
podmienok spolupráce a dôsledného dodržiavania 
stavovských povinností.

 

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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STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o. 

STANĚK VETRÁK & PARTNERI je advokátska 
kancelária, ktorá viac ako 12 rokov poskytuje 
komplexné právne služby so špecializáciou na 
obchodné právo, IT a telekomunikačné právo, 
a s tým súvisiace poskytovanie právneho servi-
su v oblastiach duševného vlastníctva, korpo-
rátneho práva, verejného obstarávania, práva 
nekalej súťaže a správneho práva. Rok 2020 bol 
poznačený nástupom pandémie Covid - 19, čo 
vo významnej miere ovplyvnilo celú spoločnosť 
vrátane trhu poskytovania právnych služieb. 
V tomto období výrazne stúpol dopyt spoloč-
nosti po digitalizácii procesov a tak vzhľadom na 
naše zameranie sme boli opäť pri zaujímavých 
transakciách v oblastiach IT a TELCO, Duševného 
vlastníctva, nehnuteľností, M&A a Práva obchod-
ných spoločností.

V hodnotení Právnická firma roka 2019 sa naša kan-
celária stala víťazom kategórie v oblasti IT právo a Te-
lekomunikácie a v roku 2020 sa nám podarilo opätov-
ne v silnej konkurencii zabodovať v oblasti IT a TELCO 
ako aj v oblasti Verejného obstarávania, ktorej sa rov-
nako dlhodobo venujeme.

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 2020
IT právo a telekomunikácie
DIEBOLD NIXDORF, s.r.o. v spolupráci Societe 
Generale: Pre klienta DIEBOLD NIXDROF, s.r.o., sve-
tovú jednotku v dodávkach ATM riešení pre bankový 
sektor, sme v rámci pilotného projektu spolupráce 
klienta so Societe Generale pripravovali kompletnú 
dokumentáciu k dodávkam a financovaniu ATM pre 
Slovenskú a Českú republiku.

Asseco Solutions, a.s. – projekt Plaza – zámerom 
projektu je priniesť na trh informačných systémov pre 
spoločnosti nový prevratný spôsob, akým bude môcť 
spoločnosť získať systém presne na svoju mieru. Na 
projekte sa zúčastňuje viac vývojárskych teamov 
z rôznych krajín a bolo nevyhnutné vyriešiť právne 
vzťahy medzi účastníkmi projektu, najmä pokiaľ ide 
o práva k výstupom projektu a vzájomné licenčné 
vzťahy.

IT právo a telekomunikácie. M&A. Právo 
obchodných spoločností
Slovanet, a.s. – akvizície alternatívnych telekomuni-
kačných operátorov. V oblasti relevantného trhu tele-
komunikačných služieb došlo v roku 2020 k viacerým 
akvizíciám, v rámci ktorých smemali tú možnosť sa 
podieľať na kompletnom servise od due diligence 
procesu, cez prípravu transakčnej dokumentácie až 
po korporátne usporiadanie po closingu.
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O transakciách napísali:

 	https://touchit.sk/
ivankanet-je-dalsou-akviziciou-slovanetu/260055

 	https://zive.aktuality.sk/clanok/150381/slovanet-
ponukame-tv-uz-skoro-celej-sr-cez-vdsl-a-cez-op-
tiku-aj-1-gbit-s-internet/

 	https://touchit.sk/
slovanet-kupil-horehronsky-flexicomm/312333

Asseco Central Europe, a.s., – Turboconsult. 
V súvislosti s akvizíciou 100% obchodného podielu 
v cieľovej spoločnosti sme v roku 2020 pre klienta 
zabezpečovali právne poradenstvo v súvislosti s fi-
nalizáciou transakcie, keď sme zabezpečili riadne 
naplnenie post closing povinností zmluvných strán. 
Záverom uvedeného procesu bol podpis potvrde-
nia o splnení všetkých podmienok uzavretia (closing 
memorandum).

O transakcii napísali:

 	https://www.pcrevue.sk/a/Asseco-Central-Euro-
pe-uzatvorilo-strategicke-partnerstvo-s-Turbo-
Consult

PROSOFT Košice, a.s. V súvislosti so vstupom no-
vého investora do spoločnosti nášho klienta sme 
poskytovali pre transakciu komplexný právny servis. 
Z hľadiska klienta bola uvedená transakcia význam-
ná najmä z pohľadu získania dodatočných zdrojov 
na rozvoj svojich produktov a tým aj z pohľadu napĺ-
ňania cieľa, ktorým je príprava moderného softvéro-
vého riešenia pre nemocnice novej generácie, ktoré 
zohľadňuje požiadavky súčasnej doby.

Právo duševného vlastníctva
Jedna z najväčších spoločností na Slovensku 
– Zastupovanie klienta v mimoriadne citlivom po-
kračujúcom spore o zákaze neoprávnených zásahov 
do autorského práva k logu, ktoré je príznačné pre 
podnikanie klienta. Predmetné konanie sa týka au-
torskoprávneho sporu týkajúceho sa vyobrazenia 
a používania loga spoločnosti. Vzhľadom na skutoč-
nosť, 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 podčiarkuje dôležitosť 

tohto sporu, ktorý dlho nemal v Slovenskej republike 
obdobu a nevyhnutne ju radí medzi popredné autor-
skoprávne kauzy.

Banking
Najväčšia petrochemická spoločnosť na Sloven-
sku – Konsolidácia zostatkov v celej skupine (Cash 
Pooling). Dokončenie projektu konsolidácie a zefek-
tívnenia toku financií v spoločnostiach veľkej skupiny, 
zavedením tzv. „Zero balancing cash pool“ systému. 
Uvedený projekt je riešený prostredníctvom 2 bánk 
poskytujúcich služby skupine pre EU zero balancing 
cash pool systém a pre US zero balancing cash pool 
systém.

Pracovné právo
Jednou z nosných agend roka 2020 bola aj oblasť 
pracovného práva, kde bol výrazný nárast vyvolaný 
najmä negatívnymi dopadmi Covid-19 na podni-
kanie klientov, čo si vyžadovalo novú úpravu pra-
covnoprávnych vzťahov a prispôsobenie sa novým 
podmienkam.

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. 

Advokátska kancelária Stentors funguje pod vedením 
3 partnerov od roku 2018. Michal Hulena, Vladimír 
Kordoš a Peter Neštepný spolu so svojím tímom spo-
lupracujú nielen s lokálnymi, ale aj medzinárodnými 
klientami, ktorým vieme poskytnúť okamžité právne 
poradenstvo aj vďaka Parlex Group, siete, ktorá spá-
ja advokátske kancelárie v Európe, USA a na Blízkom 
východe. Výsledkom tejto spolupráce stredne veľ-
kých advokátskych kancelárií sú skúsenosti a znalosti 
špecifík miestny trhov pri zachovaní priaznivých cien 
a flexibility.

Náš kolektív sa skladá nielen z partnerov, ale aj junior, 
či senior konzultantov, ktorým skúsený backoffice tím 
poskytuje kvalitnú administratívnu podporu. Spolu-
prácou s nami klient získava dlhodobého a lojálneho 
partnera v každej sfére a etape svojho podnikania. Je 
pre nás dôležité pochopiť obchodné súvislosti v rôz-
nych 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.

Stentors rozšíril svoje pôsobenie o poradenstvo 
a služby správcu. Vladimír Kordoš vykonáva činnosť 

v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní 
alebo konaní o oddlžení a poskytuje právne rady 
a asistenciu v takýchto konaniach. Okrem toho Sten-
tors už pôsobí aj v Českej republike na základe spolu-
práce s JUDr. Petrou Vlachovou.

ŠPECIALIZÁCIA
Stentors advokátska kancelária má len tie najvyššie 
ambície, aj preto získavame medzinárodné ocenenia 
v právnej oblasti bankovníctva a financovania, ale aj 
M&A. Každý rok sa zúčastňujeme prestížnych IFLR, 
Chambers či Legal 500 hodnotení. Kladieme dôraz 
na proaktívny a dôsledný prístup pri riešení právnych 
problémov, sme inovatívni a podporujeme priazni-
vé podnikateľské prostredie, čo si naši klienti veľmi 
vážia.

Napredujeme aj v práve nehnuteľností, kde zastupu-
jeme niekoľkých industriálnych developerov z rebríč-
ka top 10 na domácom trhu podľa dokončenej plo-
chy skladov a hál. V oblasti insolvencie sa venujeme 
vzdelávaniu správcov konkurznej podstaty, tak isto im 
poskytujeme poradenstvo v konkurzných, mimosúd-
nych, súdnych, trestných ale aj daňových konaniach.

Navyše je Stentors členom Zväzu chemického a far-
maceutického priemyslu Slovenskej republiky 
(ZCHFP) – združenia 63 členov zamestnávajúcich 
viac ako 16 000 ľudí. Členom zväzu, ako aj zväzu sa-
motnému sme podporou v oblasti legislatívy pri 
riešení akýchkoľvek právnych otázok. Toto členstvo 
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aj nám prináša mnohé nové informácie prostredníc-
tvom odborných seminárov, kontaktov v rámci zväzu 
a najmä praktickými skúsenosťami nadobudnutými 
pri našom pôsobení s ostatnými členmi.

Sme tiež jedným z členov o.z. Okrúhly stôl obstará-
vania (OSO), ktorý predstavuje platformu vytvorenú 
ako reakciu na súčasné potreby zvyšovania odbor-
nosti a odbornej kvalifikácie nákupných a obstaráva-
cích tímov. Spolu s členmi združenia podporujeme 
iniciatívu skvalitnenia znalostí v oblasti firemných 
nákupov a verejného obstarávania.

INOVÁCIE & TECHNOLÓGIE
U nás v Stentors si uvedomujeme, akú dôležitú úlo-
hu hrajú informačné technológie a digitalizácia 
v dnešnom svete. Aj preto od založenia kancelárie 
venujeme zvýšenú pozornosť inováciám práve v tejto 
oblasti. Inšpirujeme sa ľuďmi okolo nás, ich víziami, 
nápadmi a progresívnym myslením, a aj preto už 
niekoľko mesiacov sme vo svete blockchain-u a kryp-
tomien. Od našich klientov vieme prijať väčšinu ob-
chodovateľných kryptomien. Podporujeme aj ženy 
v štúdiu informačných technológií, čo nám umožňujú 
naše aktivity v práve duševného vlastníctva a infor-
mačných technológií a kolaborácia s o.z. Aj Ty v IT.

V Stentors vnímame aj aktuálne trendy pri komuni-
kácii a stretávaní sa s klientami, ktoré sa momentál-
ne všetky presúvajú do virtuálneho sveta. Aby takéto 
stretnutia nestratili na kvalite, aj tu sme vsadili na 
technológie a vybavili sme si našu kanceláriu profe-
sionálnym audio a video vybavením, ktoré nám po-
máha priblížiť sa našim klientom čo najviac aj v tejto 
neľahkej dobe.

SPOLOČNE A ZODPOVEDNE
Spoločenská zodpovednosť zohráva v našej advokát-
skej kancelárii významnú úlohu, preto našimi PRO 
BONO poradenskými službami pomáhame občian-
skym združeniam s ich aktivitami a v napĺňaní ich 
iniciatív.

Spolupracujeme s o.z. Slovenský pacient, kde 
poskytujeme pomoc a podieľame sa na príprave 
eBooku komplexne upravujúcom pacientske práva; 
pravidelne poskytujeme stanoviská a analýzy k aktu-
álnym otázkam a problémom v medicínskej oblasti 

a pacientskych práv, ktoré sú zverejňované občian-
skych združením.

Občianske združenie Slovenský skauting – najväč-
šia organizácia v oblasti skautingu a podpory mláde-
že na Slovensku, ktorej sme poskytovali pomoc pri 
komplexnom nastavení ochrany osobných údajov. 
Slovenský skauting má niekoľko desiatok organi-
začných jednotiek s vlastnou právnou subjektivitou 
a svoju činnosť vykonáva na území celej Slovenskej 
republiky a podieľa sa na organizovaní/zúčastňuje sa 
aj viacerých významných podujatí v zahraničí.

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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Synergy Lawyers 
- advokátska kancelária, s.r.o.

Advokátska kancelária Synergy Lawyers - advo-
kátska kancelária, s. r. o. sa zaoberá predovšet-
kým sporovou agendou a trestným právom. Je 
dynamicky sa rozvíjajúcou kanceláriou, ktorá 
pri riešení záležitostí svojich klientov stavia na 
synergickom efekte úzkej špecializácie svojich 
členov.

Snaží sa o unikátne spojenie silných stránok každého 
člena svojho tímu s cieľom dosiahnuť jedinečné, vy-
soko odborné a kreatívne riešenia. Neodmysliteľnou 
súčasťou jej práce je aktívny prístup ku klientovi, ne-
ustále vzdelávanie a uplatňovanie zásady, že aj zložité 
veci sa dajú povedať jednoducho a stručne tak, aby 
ich mohol pochopiť každý. Rozumieme právu a chce-
me, aby klienti a ďalšie osoby, voči ktorým naša práca 
smeruje, rozumeli nám.

Tím kancelárie sa venuje prevažne zložitým a špeci-
fickým sporovým kauzám a zastupovaniu klientov 
ako obvinených alebo poškodených v trestnom ko-
naní. Kancelária spolupracuje aj s firmami v oblasti 
farmaceutického priemyslu, ktorým poskytujeme 
komplexné právne poradenstvo pri nastavení ich 
compliance programov s osobitným zameraním na 
prevenciu korupčného správania.

Kancelária sa v rámci svojich aktivít podieľala na pre-
vzatí významnej slovenskej spoločnosti pôsobiacej 
na trhu PCR diagnostických produktov zahraničným 
investorom. Zastupuje svojich klientov vo viacerých 
sporoch a konaniach, v ktorých sa riešia viaceré, pra-

xou zatiaľ neriešené, alebo ojedinelé právne otázky 
(rozdielne procesné postavenie spoluvlastníkov ne-
hnuteľnosti v konaní o určenie neplatnosti dražby, 
použiteľnosť dôkazov získaných využitím ITP na rá-
mec príkazu, zodpovednosť bankovej inštitúcie pri 
neoprávnenom vniknutí do bezpečnostnej schránky 
a podobne). Tie si vyžadujú inovatívny prístup, dô-
sledné poznanie právnej doktríny a rozhodovacej 
praxe a pravidelné sledovanie ich vývinu. Samozrej-
mosťou je vysoký štandard vedenia sporu po proces-
nej stránke.

Pri zastupovaní klientov v trestnom konaní členovia 
tímu kombinujú svoje skúsenosti z rôznych oblastí 
práva. Kladú dôraz na podrobné poznanie skutko-
vého stavu, voľbu vhodnej stratégie, dodržiavanie 
všetkých procesných postupov a využívanie všetkých 
dostupných prostriedkov na ochranu práv klientov 
kancelárie. Kancelária sa špecializuje na korupčnú 
trestnú činnosť.

Partner kancelárie JUDr. Ivan Priadka sa dlhodobo 
zameriava na sporovú agendu. Pri vedení tímu kan-
celárie presadzuje analytické myslenie, kreativitu, 
efektivitu a osobitný štýl prípravy právnych podaní, 
zameraný na presvedčivosť, prehľadnosť a zrozumi-
teľnosť. Absolvoval stáž na správnom kolégiu Najvyš-
šieho súdu SR a je autorom publikácie „Judikatúra 
vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov 
v cestnej premávke“.
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Synergy Lawyers 
- advokátska kancelária, s.r.o.
Gessayova 2473/25
851 03 Bratislava
Tel.: +421 915 808 086
email: priadka@synergylawyers.sk
www.synergylawyers.sk
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Škubla & Partneri s. r. o. 

Škubla & Partneri patrí k najväčším advokát-
skym kanceláriám na Slovensku a zaraďuje sa 
dlhodobo k lídrom na trhu poskytovateľov práv-
nych služieb. Jej tím tvorí viac ako dvadsať práv-
nikov, odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami 
v širokom spektre právnych odvetví. Okrem za-
kladajúceho partnera Mgr. Martina Škublu ďalší-
mi partnermi kancelárie sú: JUDr. Dušan Ďurík, 
Mgr. Martin Fábry, LL.M., JUDr. Ing. Erika Galgó-
ciová, LL.M. a JUDr. Marián Šulík, LL.M.

NÁŠ PRÍSTUP
Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na 
komplexnú a detailnú znalosť jednotlivých právnych 
problematík s praktickým riešením klientskych zále-
žitostí. Umožňuje nám to aj kombinácia dôkladného 
poznania lokálneho právneho a podnikateľského 
prostredia, skúsenosti s projektovo zameranými prí-
padmi a špecializácia viacerých našich členov na vý-
razne špecifické oblasti právnickej praxe (napr. ban-
kové financovanie, sporová agenda so zameraním 
najmä na akcionárske spory a ochranu osobnosti 
a na riešenie zložitých sporov, legislatíva, zdravotníc-
ke právo).

KLIENTELA
K našej klientele patrili alebo patria významné spo-
ločnosti z oblasti private equity, bankovníctva a fi-
nancií, energetiky, médií, zdravotníctva, real estate 
a správy nehnuteľností, rozhlasového a televízneho 

vysielania a herného biznisu. Právne poradenstvo 
sme poskytovali aj viacerým inštitúciám verejného 
práva a organizáciám tretieho sektora. Zrealizovali 
sme tiež viacero projektov bezplatnej právnej pomoci 
v rámci nášho pro bono programu pre súkromné oso-
by aj neziskové entity.

ČO PONÚKAME
Poskytuje právne služby prakticky vo všetkých oblas-
tiach slovenského právneho poriadku. Právnu prax 
sme okrem domáceho práva vykonávali aj vo viace-
rých prípadoch riadiacich sa právom Európskej únie, 
právom českým, či iných zahraničných jurisdikcií 
a medzinárodným právom. Prevažne, hoci nie výluč-
ne, sa orientujeme na korporátnu klientelu zo Sloven-
ska i zo zahraničia.

VÝZNAMNÉ SKÚSENOSTI
 	Právny poradca klienta v pozícii potenciálneho ku-

pujúceho (jeden z viacerých záujemcov) v procese 
due diligence a pri predložení competetive bin-
ding bid, pri jednej z najvýznamnejších akvizícii na 
slovenskom bankovom trhu v poslednom období.

 	Poradenstvo a komplexná právna pomoc banke 
v súvislosti s tzv. bankovým odvodom.

 	Komplexné poradenstvo a zastupovanie klienta 
v bezprecedentnom súdnom spore so štátom 
týkajúcom sa protiústavného zákazu zisku zdravot-
ných poisťovní, v ktorom je dotknutý majetok 
klienta v hodnote rádovo v stovkách miliónov 

Š
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eur. Zastupovanie klienta v súdnom konaní na 
národnej úrovni a právna podpora klienta v rámci 
medzinárodného rozhodcovského konania.

 	Zastupovanie najväčšieho slovenského výrobcu 
liehovín v sporoch, ktoré majú pôvod v starých 
hospodársko-právnych vzťahoch, v procese pri-
vatizácie v 90. rokoch sa nevyriešili a pretrvávajú 
dodnes.

 	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 súvislosti s uplatňovaním dane z emisných kvót 
vrátane konania pred Súdnym dvorom EÚ o posú-
dení súladu tejto dane s právom EÚ.

 	Zastupovanie zdravotnej poisťovne v súdnom 
konaní o výsledok ročného prerozdeľovania poist-
ného na verejné zdravotné poistenie.

 	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 
konaniach pred ESĽP.

 	Žaloba na ochranu práv k ochranným známkam 
a ochrane pred nekalosúťažným konaním.

 	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 poru-
šenia ich ľudských práv nezákonným zásahom 
štátnej moci – išlo o jednu z najznámejších a me-
diálne najväčších „káuz“ v SR.

 	Komplexné právne poradenstvo kupujúcemu vrá-
tane právneho due diligence pri akvizícii Sberbank 
Slovensko a Dexia banky.

 	Právne poradenstvo pri akvizíciách lekární.
 	Projekt SKY PARK – komplexné právne poraden-

stvo v súvislosti s developmentom, realizáciou, 
financovaním a predajom rezidenčných jednotiek 
verejnosti výnimočného projektu v centre Bratisla-
vy, navrhnutého svetoznámou architektkou Zahou 
Hadid.

 	Bory Home – komplexné právne poradenstvo súvi-
siace s výstavbou novej obytnej štvrte, poraden-
stvo pri financovaní výstavby projektu.

 	Projekt Rezidencie pri Mýte – komplexné právne 
poradenstvo v súvislosti s výstavbou projektu 
a jeho financovaním.

 	Projekt Nová terasa III. – právne poradenstvo 
súvisiace s prípravou a realizáciou rezidenčného 
projektu v Košiciach.

 	Právne poradenstvo pri príprave a realizácii pro-
jektu administratívneho komplexu BCT3, Košice.

 	Právne poradenstvo dlžníkovi v rámci poskytnutia 
unikátneho prekleňovacieho úveru v rámci sceľo-
vania územia.

 	Právne poradenstvo klientovi vo veci predaja 
kancelárskeho komplexu BCT1, Košice.

 	Právne poradenstvo klientovi pri predaji význam-
nej administratívnej budovy Rosum, Bratislava.

 	Právne poradenstvo klientovi pri predaji pozem-
kov pri letisku Košice.

 	Komplexné poradenstvo v oblasti verejného zdra-
votného poistenia viacerým zdravotným poisťov-
niam a ich akcionárom.

 	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 
síce full service advokátska kancelária s pev-
nými hodnotami a stabilným miestom v silnom 
konkurenčnom prostredí, avšak so silnou špecia-
lizáciou na súťažné právo, právo životného pros-
tredia a odpadové hospodárstvo, M&A, korporát-
ne právo, súdne spory, trestné a daňové právo.

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.

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.

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.

PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO
Naši právnici majú bohaté skúsenosti najmä v ob-
lastiach nakladania s odpadmi, ťažby nerastných 
surovín, geológie, ochrany prírody a krajiny, ochra-
ny ovzdušia, pôdy, vôd a iných zložiek životného 
prostredia. Klienti pritom oceňujú, že okrem práv-
neho 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).

U
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V oblasti odpadového hospodárstva poskytujeme 
právne služby všetkým dotknutým subjektom – ob-
ciam, pôvodcom odpadu, výrobcom vyhradených 
výrobkov, zberovým spoločnostiam, spracovate-
ľom odpadov, organizáciám zodpovednosti výrob-
cov, koordinačným centrám, investorom a rôznym 
združeniam.

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 prieskumu 
rozhodnutí správnych orgánov. Riešime kauzy najmä 
v oblastiach občianskeho a obchodného práva, pracov-
ného práva, nehnuteľností, daňového práva, súťažného 
práva, zmenkového práva, mediálneho 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.

TRESTNÉ PRÁVO
Klientom poskytujeme právne poradenstvo pri rôz-
norodej trestnej činnosti, pričom pri ekonomickej 
trestnej činnosti dokážeme excelentne zužitkovať aj 
našu špecializáciu v oblasti daňového práva. Skúse-
nosti našich právnikov preto siahajú až po majetko-
vú, násilnú či drogovú kriminalitu, európsky zatýkací 
rozkaz, tajné odpočúvanie a zameriavame sa aj na 
trestnú zodpovednosť právnických osôb.

V rámci trestného konania poskytujeme klientom 
právnu pomoc od prvého momentu už pri vykoná-
vaní neodkladných a neopakovateľných úkonov pred 
začatím trestného stíhania, počas vyšetrovania v prí-
pravnom konaní, vykonávame obhajobu obvinených 
či obžalovaných, vrátane väzobných vecí a poskyto-
vania záruk nahrádzajúcich väzbu, a takisto zastupu-
jeme poškodených pri uplatňovaní náhrady škody 
v adhéznom konaní.

DAŇOVÉ PRÁVO
Naši právnici majú unikátne skúsenosti, ktoré získali 
nielen počas pôsobenia v advokácii, ale v spoločnos-
tiach zameraných na daňové poradenstvo. Zároveň 
aj naše vedomosti z oblasti účtovníctva vytvárajú 
jedinečné predpoklady pre poskytovanie kvalitného 
daňovo-právneho servisu.

V oblasti daní a daňovej optimalizácie poskytujeme 
služby týkajúce sa transferového oceňovania, daňo-
vého štruktúrovania transakcií, priamych daní, DPH, 
spotrebných daní, miestnych daní, ciel a poplatkov, 
daňových aspektov zamestnávania cudzincov a vy-
sielania zamestnancov, mzdových nákladov, odpočí-
tateľných položiek a daňových kontrol.

Klientov takisto zastupujeme v daňových konaniach 
pred správcami dane, ako aj pri súdnom prieskume 
rozhodnutí vydaných v daňovom konaní a v nepo-
slednom rade im poskytujeme služby daňovo-práv-
nych compliance programov.

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 roku 2008.

Našim cieľom je poskytovať vysokokvalifikované 
právne služby vyžadujúce si podrobnú znalosť lokál-
neho právne¬ho systému. V každej z našich pobo-
čiek preto pôsobí regionálny team právnikov ako aj 
expertov špecializujúcich sa na špecifické právne ob-
lasti. Integráciou interných procesov a vybudovaním 
stabilnej lokálnej infraštruktúry pracujú právnici V4 
Legal ako jeden tím. Klient tak môže získať potrebné 
právne informácie z okolitých krajín bez toho, aby si 
to vyžadovalo vyhľadanie ďalšieho právneho zástup-
cu v každej krajine.

Kladieme dôraz na to, aby naše služby boli vždy vec-
né, adresné a inovatívne. Uprednostňujeme tvorivý 
prístup, ktorého cieľom je dosiahnutie konkrétneho 
riešenia či výsledku. Participáciou na projektoch ce-
zhraničného významu sa našim osobným predsa-
vzatím stalo aj rozvíjanie ekonomických väzieb a kul-
túrnych vzťahov našich klientov. V4 Legal je členom 
viacerých regionálnych komôr a spolkov rozvíjajúcich 
regionálnu spoluprácu. Podporujeme projekty zame-
rané na vzdelávanie študentov na univerzitách ako aj 
projekty zaoberajúce sa otázkami aplikačnej praxe 
v rámci stredoeurópskeho regiónu organizované pre 
odbornú verejnosť.

V4 Legal, s.r.o.
Tvrdého 783/4
010 01 Žilina
Tel.: +421 2 321 012 90
E-mail: info@v4legal.sk
www.v4legal.sk

V
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Vojčík & Partners, s.r.o. 

Advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners založil 
v roku 1991 v Košiciach prof. JUDr. Peter Vojčík, 
CSc. Nadviazal tým na právnickú tradíciu rodiny 
Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do obdobia 
1. ČSR. Dnes sieť advokátskych a patentových 
kancelárií vedie jeho syn, JUDr. Leo T. Vojčík.

Našim klientom poskytujeme kompletný právny ser-
vis na vysokej profesionálnej úrovni.

Obzvlášť hrdí sme na naše znalosti, skúsenosti, ale 
najmä výsledky v oblasti práva duševného vlastníc-
tva. Naša kancelária poskytuje viacerým popredným 
slovenským spoločnostiam a individuálnym klien-
tom právny servis, vrátane zastupovania klientov 
v sporových a iných konaniach, ktoré sa týkajú autor-
ských práv, ochranných známok, patentov, domén, 
know-how a iných predmetov právnej ochrany. Naši 
klienti pôsobia, okrem iného, vo sférach tvorby diel 
výtvarných umení, diel hudobných, vývoja softvéru 
a spravovania dát, v architektúre, v oblasti vysielania 
a výroby záznamov, prevádzky internetových portá-
lov a mnohých ďalších, v ktorých je potreba právnej 
ochrany výsledkov tvorivej činnosti človeka prioritná.

Sme aktívni aj v poskytovaní služieb v iných 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 publikujú 
vedecké a odborné práce, vrátane monografií. Medzi 
najvýznamnejšie patrí už tradične komentár prof. 
JUDr. Petra Vojčíka, CSc. k Občianskemu zákonníku. 
Pod jeho vedením vyšla i monografia kolektívu auto-
rov pod názvom Právo duševného vlastníctva.

Pre našich klientov realizujeme tiež školenia a odbor-
né semináre, naši členovia prednášajú dlhodobo na 
pôde Úradu priemyselného vlastníctva SR, Justičnej 
akadémie a sú členmi redakčných rád viacerých ve-
deckých a odborných časopisov. S dôverou sa na nás 
obracajú aj popredné slovenské média s otázkami 
týkajúcimi sa práva.

Podporujeme viaceré subjekty pôsobiace v kultúre, 
vzdelávaní a zaoberajúce sa charitatívnou činnosťou.

Sme hrdými členmi združenia IT Valley, Britskej a Švaj-
čiarskej obchodnej komory v Slovenskej republike.

V rámci aliancie advokátskych kancelárií 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.

V roku 2020 sa naša kancelária stala členom medziná-
rodnej aliancie právnických kancelárií Grimaldi.
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Vojčík & Partners, s.r.o.
Rázusova 13
040 01  Košice
Tel.: +421 556 230 111
e-mail: office@vojcik.sk
www.vojcik.sk
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Weinhold Legal, v.o.s. 
advokátska kancelária

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla za-
ložena v roce 1996 a v současné době má tým 
čítající několik desítek vysoce kvalifikovaných 
českých, slovenských a zahraničních právníků, 
což umožňuje úspěšně kombinovat meziná-
rodní know-how s detailní znalostí domácího 
prostředí.

Specialisté Weinhold Legal poskytují právní služby 
v níže uvedených oblastech:

 	Bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví
 	Fúze a akvizice
 	Hospodářská soutěž
 	Insolvence a restrukturalizace
 	IT, média a telekomunikace
 	Korporátní právo
 	Nemovitosti
 	Ochrana osobních údajů
 	Pracovní právo
 	Regulatorní záležitosti
 	Slovenské právo
 	Soudní a rozhodčí řízení
 	Správa rodinného majetku
 	Start-upy a venture kapitál
 	Veřejné zakázky a veřejný sektor

Členové týmu Weinhold Legal se rovněž aktivně po-
dílejí na tvorbě legislativy, a to zejména v oblasti 
obchodního práva a finančních služeb, a účastní se 
i na práci nejvýznamnějších profesních organizací 
působících v oblasti kapitálového trhu. Odborníci 

naší kanceláře jsou autory četných publikací, před-
nášejí a pravidelně se účastní konferencí a profesních 
školení.

Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal 
a ocenění zveřejněných v odborném právním tisku 
a v renomovaných právních evropských i celosvěto-
vých průvodcích advokátními kancelářemi:

The Legal 500
Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních 
advokátních kanceláří v následujících oblastech: 
bankovní a finanční právo a právo kapitálových 
trhů, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení 
sporů, pracovní právo, projekty & energie, právo 
nemovitostí, daňové právo a technologie, média 
a komunikace.

Partner Daniel Weinhold byl v únoru 2018 uveden 
do Síně slávy The Legal 500.

Eva Procházková je hodnocena jako „Rising Star“.

Chambers Europe
Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních 
advokátních kanceláří v následujících oblastech: kor-
porátní právo,  fúze a akvizice, řešení sporů, ban-
kovní a finanční právo a pracovní právo.
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IFLR 1000
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla oceněna 
v oblastech: bankovní a finanční právo a právo 
kapitálových trhů, fúze a akvizice, project deve-
lopment a restrukturalizace a insolvence.

Tomáš Čermák je hodnocen jako „Vysoce oceňovaný 
(Highly Regarded)“ v České a Slovenské republice.

Who's Who of Business Lawyers
Daniel Weinhold patří k hrstce právníků v České re-
publice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky v ná-
sledujících kategoriích:

 	Who's Who Legal – Government Contracts Lawyers 
(Veřejný sektor) 2016–2021

 	Who's Who Legal – M&A a Governance Lawyers (Fúze 
a akvizice) 2010-2011, 2013-2019

Právnická firma roku (epravo.cz)
Weinhold Legal byla v žebříčku Právnické firmy roku, 
konaném pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a Čes-
ké advokátní komory, vyhlášena vítězem v kategorii 
Právo obchodních společností (2017). Dále byla advo-
kátní kancelář Weinhold Legal vybrána mezi "Velmi 
doporučovanými kancelářemi" v kategorii pracovní 
právo (2016, 2014–2011), právo obchodních společnos-
tí (2020–2018, 2015, 2013), fúze a akvizice (2019, 2017, 
2015), česká firma na mezinárodních trzích (2020–2018), 
řešení sporů a arbitráže (2015, 2013–2011), telekomuni-
kace a média (2017, 2015), veřejné zakázky (2014, 2013), 
developerské a nemovitostní projekty (2012), daňo-
vé právo (2012), restrukturalizace a insolvence (2018, 
2011), kapitálové trhy (2018-2017), duševní vlastnictví 
(2018–2017) a mezi "Doporučovanými kancelářemi" 
v kategoriích: energetika a energetické projekty (2020), 
právo obchodních společností (2016, 2014, 2012), prá-
vo hospodářské soutěže (2019–2018, 2016–2012), fúze 
a akvizice (2018, 2016, 2014–2011), bankovnictví a fi-
nance (2020–2011), kapitálové trhy (2020, 2019, 2016), 
veřejné zakázky (2017–2015, 2012), developerské a ne-
movitostní projekty (2019, 2017, 2015–2013), duševní 
vlastnictví (2019, 2016–2012), právo informačních tech-
nologií (2019, 2015–2012), pracovní právo (2020–2017, 
2015), daňové právo (2020–2019, 2017, 2015–2013), 
řešení sporů a arbitráže (2019, 2014), telekomunikace 
a média (2020–2019, 2014–2013), restrukturalizace a in-
solvence (2019, 2017, 2013–2012).

Managing IP
Martin Lukáš je hodnocen jako Trade Mark Star (2020–
2021) Global IP Star (2016–2020) pro Českou republiku.

Media Law International
Advokátní kancelář Weinhold Legal je hodnocena Me-
dia Law International Guide (2019–2021) jako Tier 2 ad-
vokátní kancelář v České republice.

Martin Lukáš vede tým specializovaný na média, který 
poskytla právní poradenství i v oblasti IP a IT. Mezi klien-
ty patří společnost Havas Media, které advokátní kan-
celář Weinhold Legal poskytovala právní poradenství 
při akvizici 60% podílu v cílové společnosti. Advokátní 
kancelář dále poskytla právní poradenství společnosti 
Grada Publishing při spuštění její platformy pro elek-
tronický obchod a radila herní společnosti v oblasti 
duševního vlastnictví. Klienti chválí firmu za „schopnost 
rychle reagovat, porozumění obchodní stránce věci, 
technické znalosti a rozumnou výši odměny.

Corporate Intl. Magazine Legal Awards / Global 
Awards
Advokátní kancelář Weinhold Legal se, dle britského 
magazínu Corporate Intl. Magazine, stala Právnickou 
firmou roku v ČR: pro oblast obchodního práva – v le-
tech 2021–2017 a pro oblast telekomunikací a médií 
– 2020.

ACQ Global Awards / Country Awards
Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského 
magazínu ACQ stala vítězem kategorie ACQ5 Global 
Awards, Právnickou firmou roku v ČR: pro oblast 
Best Practice Operator – 2020 a pro oblast M&A – 2019.

Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária
Na Florenci 15
110 00 Praha 1
Tel.: +420 225 385 333
e-mail: wl@weinholdlegal.com
www.weinholdlegal.com



Spájame sa 
pre váš biznis
Moderná advokátska kancelária pôsobí na území 
Slovenskej republiky, Česka, Poľska a Maďarska od roku 2008.

Sme tu pre vás už 13 rokov
Komplexné právne poradenstvo V4 Legal 
Člen poradenskej skupiny V4 Group

DAŇOVÉ 
A FINANČNÉ PRÁVO

SÚDNE 
SPORY

OBCHODNÉ 
PRÁVO

PRÁVO DUŠEVNÉHO 
VLASTNÍCTVA

www.v4g.sk



www.epravo.sk
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