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KANCELÁRIA 
 
BEATOW PARTNERS je dynamicky a rýchlo rozvíjajúca sa advokátska kancelária poskytujúca širokú 
škálu právnych služieb v oblasti slovenského a európskeho práva pre slovenské a nadnárodné spo-
ločnosti ako aj pre jednotlivých klientov. 
 
Naši právnici získali výbornú povesť najmä svojimi rozsiahlymi skúsenosťami a vysoko úspešným po-
skytovaním právnych služieb našim klientom pri práci na komplexných akvizičných, finančných a ob-
chodných transakciách, právnym poradenstvom v rôznych regulačných otázkach a pri zastupovaní 
klientov v sporových konaniach. Tento odkaz bol dôsledne podporovaný zakotvením firemnej praxe v 
zásadách právnej vedy, profesionality, inovácie a šikovnej a silnej advokácii. 
 
Sme odhodlaní poskytovať našim klientom prvotriedne právne služby založené na najlepších medzi-
národných štandardoch poskytovania právnych služieb a dôkladných znalostiach domáceho právneho 
prostredia a obchodných zvyklostí. Štandard našich služieb taktiež zahŕňa možnosť každodennej 
priamej komunikácie s partnermi našej kancelárie, ktorí sa aktívne podieľajú na riadení a kontrole jed-
notlivých prípadov našich klientov. 
 
Úzka spolupráca s našimi klientmi vytvára priestor pre poskytovanie spoľahlivých právnych riešení, 
ktoré sú šité na mieru našim klientom a takto im pomáhajú dosiahnuť ich vlastné ciele a ambície. 
 
GLOBÁLNY DOSAH 
 
BEATOW PARTNERS je výlučným slovenským zástupcom v prestížnej celosvetovej sieti nezávislých 
právnických kancelárií Meritas, jednej z najväčších a najuznávanejších aliancií samostatných právnic-
kých kancelárií na svete. S viac ako 6.800 právnikmi a približne 170 právnickými kanceláriami v tak-
mer 70 krajinách sveta poskytuje Meritas našej kancelárií a jej klientom po celom svete prístup k prvo-
triednym právnym službám vo väčšine regiónov hospodárskeho významu. Keďže Meritas združuje iba 
právnické kancelárie, ktoré preukázali vysoký štandard kvality poskytovaných služieb a každý člen 
aliancie podlieha neustálej systematickej kontrole kvality poskytovaných právnych služieb, naši klienti 
sa môžu v plnom rozsahu spoľahnúť na právne poradenstvo poskytované ktoroukoľvek členskou kan-
celáriou siete Meritas. Viac informácií o sieti Meritas a jej členských právnických kanceláriách možno 
nájsť na webovej stránke www.meritas.org. 
 
Okrem toho kancelária pravidelne spolupracuje s dvoma poprednými globálnymi právnickými kancelá-
riami – Baker & McKenzie a Norton Rose Fulbright, ako ich spolupracujúca kancelária pre Slovenskú 
republiku. 
 
HODNOTENIA 
 
BEATOW PARTNERS je zaradená a vysoko hodnotená v najvýznamnejších medzinárodných práv-
nických rebríčkoch, ako sú Legal 500, Chambers & Partners a IFLR 1000. 



 

 

PRAX 
 
Fúzie a akvizície 
 
 vykonávanie predakvizičných a predpredajných právnych auditov cieľových spoločností, aktív, 

resp. podnikov 
 
 štrukturovanie transakcií, ktorých predmetom je nadobúdanie alebo predaj majetkových účastí 

na spoločnostiach, aktív, resp. podnikov 
 
 príprava transakčnej dokumentácie (vrátane zmlúv o kúpe akcií, zmlúv o prevode obchodných 

podielov, zmlúv o kúpe aktív, zmlúv o predaji podniku, akcionárskych dohôd, zmlúv o viazaných 
účtoch (tzv. escrow account agreements) a pod.) a zastupovanie pri rokovaniach o podmien-
kach takejto dokumentácie 

 
 poskytovanie právneho poradenstva v oblasti kontroly koncentrácií a iných regulačných aspek-

tov akvizícií a zastupovanie klientov pri získavaní súhlasov s koncentráciami a iných povolení 
od príslušných domácich regulačných úradov 

 
 poskytovanie poradenstva vo všetkých právnych záležitostiach spojených s poakvizičnou integ-

ráciou nadobudnutých spoločností, vrátane korporátnej reštrukturalizácie 
 
 asistencia pri príprave a organizácii ponúk na prevzatie a realizácií práva výkupu pri „vytesnení“ 

drobných akcionárov (tzv. squeeze-out) 
 
Právo obchodných spoločností a obchodné právo 
 
 zakladanie obchodných spoločností a iných právnických osôb, vrátane neziskových organizácií, 

a registrácia organizačných zložiek podnikov zahraničných osôb 
 
 zastupovanie pri získavaní licencií a povolení potrebných na vykonávanie podnikateľskej čin-

nosti 
 
 priebežná právna podpora týkajúca sa vnútorného usporiadania obchodných spoločností, vrá-

tane realizácie zvýšení a znížení základného imania a ďalších korporátnych zmien v obchod-
ných spoločnostiach, organizovanie valných zhromaždení a asistencia pri plnení pravidelných 
oznamovacích povinností obchodných spoločností 

 
 poskytovanie všeobecného poradenstva v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane pora-

denstva ohľadom povinností a zodpovednosti členov orgánov a iných funkcionárov obchodných 
spoločností 

 
 príprava akcionárskych dohôd a zastupovanie pri rokovaniach o ich podmienkach a poskytova-

nie poradenstva ohľadom práv akcionárov, vrátane záležitostí týkajúcich sa menšinových ak-
cionárov 

 
 navrhovanie a realizácia korporátnych reštrukturalizácií a reorganizácií, vrátane zmien právnej 

formy, zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností a vyčleňovaní činností do novo-
vzniknutých spoločností 

 
 poskytovanie právnej asistencie počas procesu likvidácie obchodnej spoločnosti. 

 
 poskytovanie právneho poradenstva ohľadom zakladania spoločných podnikov a obdobných 

štruktúr 
 
 príprava a posudzovanie širokej škály obchodných zmlúv a iných právnych dokumentov, vráta-

ne distribučných zmlúv, zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o poskytovaní poradenských slu-
žieb, franchisingových a outsourcingových zmlúv a všeobecných obchodných podmienok pre-



 

 

daja, nákupu alebo poskytovania služieb, a zastupovanie pri rokovaniach o takýchto zmluvách a 
dokumentoch 

 
 poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany obchodného tajomstva, vrátane prípravy 

dohôd o sprístupnení a ochrane dôverných informácií a zastupovania pri rokovaniach o takých-
to dohodách 

 
 poskytovanie právneho poradenstva vo veciach elektronického obchodu 

 
Regulačné záležitosti 
 
 poskytovanie právneho poradenstva v oblasti regulácie vo všetkých odvetviach, vrátane ban-

kovníctva, poisťovníctva, elektronických komunikácií, sieťových odvetví a obchodovania s vo-
jenským materiálom 

 
 poskytovanie právneho poradenstva v širokom spektre regulačných záležitostí v oblasti farma-

ceutického priemyslu, vrátane cenovej regulácie, klinických skúšaní, povolení na uvedenie lie-
kov na trh, povolení na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok, reklamných techník a 
kampaní, nekalosúťažných konaní a dodržiavania Etického kódexu farmaceutického priemyslu 

 
 poskytovanie právneho poradenstva v oblasti regulácie týkajúca sa činnosti bánk alebo iných 

peňažných inštitúcií, poisťovní, investičných a penzijných fondov, obchodníkov s cennými pa-
piermi a iných poskytovateľov finančných alebo investičných služieb 

 
 poskytovanie právneho poradenstva v procedurálnych a iných otázkach týkajúcich sa verejného 

obstarávania a koncesií 
 
 poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa, vrátane otázok týkajúcich sa 

označovania a balenia výrobkov, jazykových požiadaviek, reklamy a marketingu a bezpečnosti 
výrobkov 

 
 poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane záležitostí tý-

kajúcich sa cezhraničného toku osobných údajov, interných predpisov upravujúcich ochranu 
osobných údajov, ochrany osobných údajov v oblasti direct marketingu, bankovníctva, teleko-
munikácií, informačných technológií a zdravotnej starostlivosti 

 
 poskytovanie poradenstva ohľadom registratúrnych poriadkov a plánov a obdobných interných 

predpisov a asistencia pri ich zavádzaní do praxe 
 
 poskytovanie poradenstva ohľadom predpisov upravujúcich ochranu pred korupciou a legalizá-

ciou príjmov z trestnej činnosti a asistencia pri interných auditoch zameraných na dodržiavanie 
Zákona Spojených štátov amerických o korupčných aktivitách v zahraničí 

 
Nehnuteľnosti a výstavba 
 
 príprava zmlúv o kúpe a predaji nehnuteľností a zastupovanie pri rokovaniach o takýchto zmlu-

vách 
 
 zastupovanie prenajímateľov a nájomcov pri rokovaniach o nájomných zmluvách týkajúcich sa 

všetkých typov nehnuteľností, vrátane maloobchodných, kancelárskych a výrobných priestorov 
 
 vykonávanie právnych auditov zameraných na kontrolu vlastníctva nehnuteľností 

 
 poskytovanie právneho poradenstva vo všetkých fázach projektov výstavby budov a infraštruk-

túry, vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie a zastupovania pri rokovaniach o jej podmien-
kach 

 
 poskytovanie poradenstva ohľadom právnych aspektov územného plánovania, stavebného ko-

nania a kolaudácie stavieb 



 

 

 
 poskytovanie poradenstva ohľadom dodržiavania predpisov upravujúcich ochranu životného 

prostredia 
 
 poskytovanie právneho poradenstva ohľadom hypotekárnych a ďalších spôsobov financovania 

transakcií s nehnuteľnosťami 
 
Financovanie 
 
 poskytovanie právneho poradenstva veriteľom a dlžníkom v oblasti projektového a akvizičného 

financovania, ako aj iných druhov financovania, vrátane prípravy úverových zmlúv, dokumentov 
týkajúcich sa zabezpečenia záväzkov a súvisiacich listín a zastupovanie pri rokovaniach o tých-
to dokumentoch 

 
 poskytovanie právneho poradenstva v záležitostiach týkajúcich sa finančného nájmu aktív 

 
 poskytovanie stanovísk k právnej úprave platnej v Slovenskej republike v otázkach vyplývajú-

cich z pravidiel 17f-5 a 17f-7 Komisie Spojených štátov amerických pre obchodovanie s cenný-
mi papiermi 

 
 poskytovanie právnej podpory pri implementácii sekuritizačných štruktúr 

 
 poskytovanie poradenstva ohľadom právnych aspektov derivátových nástrojov 

 
Pracovné právo a odmeňovanie 
 
 príprava vzorových a „na mieru ušitých“ pracovnoprávnych a súvisiacich zmlúv a dohôd pre 

zamestnancov na všetkých úrovniach, od radových zamestnancov až po zamestnancov na naj-
vyšších riadiacich úrovniach 

 
 príprava pracovných poriadkov a iných vnútorných pracovnoprávnych predpisov a poskytovanie 

súvisiaceho poradenstva 
 
 poskytovanie poradenstva ohľadom záväzkov nekonkurovania a ochrany dôverných informácií, 

vrátane príprav dohôd, resp. zmluvných doložiek upravujúcich takéto záväzky 
 
 poskytovanie komplexného poradenstva ohľadom všetkých spôsobov skončenia pracovného 

pomeru, vrátane poskytovania právnej podpory pri príprave a organizácií hromadného prepúš-
ťania 

 
 poskytovanie právneho poradenstva ohľadom rozličných foriem odmeňovania zamestnancov, 

vrátane poradenstva ohľadom motivačných programov a programov odmeňovania založených 
na hodnote imania materských spoločností a poskytovanie právnej podpory v súvislosti so za-
vádzaním takýchto programov vo vzťahu k zamestnancom v Slovenskej republike 

 
 poskytovanie právneho poradenstva v pracovnoprávnych veciach, vo veciach povolení na pobyt 

a zamestnanie a ostatných záležitostiach týkajúcich sa zamestnávania cudzincov v Slovenskej 
republike 

 
 poskytovanie poradenstva ohľadom právnych otázok súvisiacich s prechodom práv a povinností 

z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa alebo s dočasným pridelením zamest-
nancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi 

 
 poskytovanie všeobecného poradenstva v oblasti slovenského pracovného práva, vrátane po-

radenstva ohľadom dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ochrany pred diskrimináciou, sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov a tiež záleži-
tostí týkajúcich sa vzťahov s odborovými organizáciami a inými zástupcami zamestnancov 

  



 

 

Hospodárska súťaž 
 
 poskytovanie právneho poradenstva v oblasti kontroly koncentrácií, vrátane poskytovania práv-

nej podpory pri oznamovaní koncentrácií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky 
 
 poskytovanie právneho poradenstva ohľadom súťažných aspektov obchodných zmlúv, vrátane 

distribučných a franchisingových zmlúv a iných foriem obchodnej spolupráce 
 
 poskytovanie právnej podpory pri žiadostiach o neuloženie alebo zníženie pokuty za účasť na 

kartelovej dohode v rámci tzv. leniency programu 
 
 poskytovanie poradenstva ohľadom súladu obchodných praktík podnikateľov s dominantným 

postavením na relevantnom trhu v Slovenskej republike s predpismi upravujúcimi ochranu hos-
podárskej súťaže 

 
 poskytovanie právneho poradenstva vo veciach ochrany pred nekalosúťažným konaním zo 

strany konkurentov 
 
 vykonávanie vnútorných kontrol dodržiavania súťažných predpisov platných v Slovenskej repub-

like a Európskej únii 
 
 zastupovanie klientov pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a miestnymi súdmi 

vo veciach hospodárskej súťaže, vrátane poskytovania právnej podpory počas inšpekcií vyko-
návaných Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, resp. Európskou komisiou (tzv. dawn 
raids) 

 
 poskytovanie právneho poradenstva ohľadom záležitostí týkajúcich sa štátnej pomoci 

 
Spory 
 
 predbežná analýza právnych rizík a záväzkov a vypracovanie stratégií pre urovnanie sporov 

 
 zastupovanie klientov pri rokovaniach o mimosúdnych urovnaniach sporov, vrátane štrukturo-

vania dohôd o urovnaní a súvisiacich dokumentov 
 
 zastupovanie klientov v súdnych a arbitrážnych konaniach vo všetkých oblastiach práva, vráta-

ne prípravy žalôb, odvolaní a iných podaní, ako aj poskytovania podpory pri zhromažďovaní dô-
kazov a účasti na pojednávaniach 

 
 poskytovanie poradenstva a asistencia pri vymáhaní pohľadávok klienta 

 
 poskytovanie poradenstva ohľadom výkonu zahraničných súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v 

Slovenskej republike 
 
 zastupovanie klientov v rámci správnych konaní a šetrení vedených orgánmi verejnej správy a v 

konaniach týkajúcich sa súdneho preskúmavania zákonnosti rozhodnutí vydaných orgánmi ve-
rejnej správy 

 
 poskytovanie právnych stanovísk k záležitostiam podliehajúcim právnym predpisom platným na 

území Slovenskej republiky na účely súdnych konaní vedených v zahraničí 
 
Konkurz a reštrukturalizácia 
 
 vykonávanie právnych analýz a poskytovanie právneho poradenstva ohľadom konkurzných as-

pektov finančných a korporátnych transakcií a iných obchodných dojednaní 
 
 poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s realizáciou opatrení slúžiacich na predídenie 

konkurznému konaniu, vrátane reorganizácie a reštrukturalizácie 
 



 

 

 poskytovanie poradenstva dlžníkom a veriteľom ohľadom ich práv a povinností počas konkurz-
ného, resp. reštrukturalizačného konania 

 
 poskytovanie poradenstva ohľadom rôznych právnych aspektov cezhraničných konkurzných 

konaní vedených v zmysle Nariadenia rady (ES) o konkurznom konaní z hľadiska právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky 

 
 poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s nadobúdaním majetku podliehajúcemu kon-

kurzu 
 



 

 

VEDÚCE OSOBNOSTI 
 
Branislav Brocko | Partner 
 
Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (1996); Právnická fakulta 
Univerzity Matej Bela, Banská Bystrica, Slovensko (rigorózna skúška (JUDr.), 2014); Kurz porovnáva-
cieho obchodného práva (Letný inštitút práva organizovaný Právnickou fakultou Univerzity v Tulse, 
Oklahoma, USA, 1995). | Kariéra: Czech & Slovak American Enterprise Fund, Bratislava, Slovensko, 
1995-1996 (právny asistent); Deloitte Touche Tohmatsu, Bratislava, Slovensko, 1998 (právnik na da-
ňovom a právnom oddelení); Marek & Partners (slovenská spolupracujúca právnická kancelária firmy 
Baker & McKenzie), Bratislava, Slovensko, 1998-2010 (1998-2000, koncipient; 2001-2010, partner); 
BEATOW PARTNERS od 2010. | Členstvo: Slovenská advokátska komora (advokát od roku 2000). | 
Jazyky: slovenský, český, anglický. | Oblasti praxe: fúzie a akvizície, zahraničné investície, právo ob-
chodných spoločností a obchodné právo, nehnuteľnosti a výstavba, hospodárska súťaž, pracovné 
právo, regulačné záležitosti (telekomunikácie, farmaceutický priemysel, obchodovanie s vojenským 
materiálom). 
 
Michal Delinčák | Partner 
 
Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (2002). | Kariéra: Marek & 
Partners (slovenská spolupracujúca právnická kancelária firmy Baker & McKenzie), Bratislava, Slo-
vensko, 2002-2010 (2002-2005, koncipient; 2006-2009, spolupracujúci advokát, 2010, partner); BEA-
TOW PARTNERS od 2010. | Členstvo: Slovenská advokátska komora (advokát od roku 2006).| Jazy-
ky: slovenský, český, anglický, nemecký. | Oblasti praxe: nehnuteľnosti a výstavba, bankovníctvo a 
financovanie, právo obchodných spoločností a obchodné právo, pracovné právo, konkurz a reštruktu-
ralizácia, regulačné záležitosti (farmaceutický priemysel). 
 
Peter Mikletič | Partner 
 
Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (1996); Utrechtská Uni-
verzita, Utrecht, Holandsko (Kurz medzinárodného arbitrážneho a obchodného práva, 1995); Kurzy 
porovnávacieho daňového, obchodného a súkromného práva (Letný Inštitút práva organizovaný Cle-
veland-Marshall School of Law, Ohio, USA, a Univerzitou v Tulse, College of Law, Oklahoma, USA, 
1993, 1994, 1995); ACCA - úspešne ukončené skúšky z českých účtovných štandardov organizova-
ných Českou asociáciou certifikovaných účtovníkov (1998). | Kariéra: Czech & Slovak American En-
terprise Fund, Bratislava, Slovensko, 1993-1994 (právny asistent); Altheimer & Gray, Bratislava, Slo-
vensko, 1994-1996 (právny asistent); Krivák & Co. (člen siete Andersen Legal Network), Bratislava, 
Slovensko, 1997-1998 (koncipient); Arthur Andersen, Bratislava, Slovensko, 1998-1999 (právnik na 
daňovom oddelení); Weinhold Andersen Legal (člen siete Andersen Legal Network), Bratislava, Slo-
vensko, 1999–2001 (koncipient); Andersen Legal Australia, Sydney, Austrália, 2000-2001; Marek & 
Partners (slovenská spolupracujúca právnická kancelária firmy Baker & McKenzie), Bratislava, Slo-
vensko, 2001-2003 (partner); WERNER & PARTNERS, Bratislava, Slovensko, 2003-2010 (partner); 
BEATOW PARTNERS od 2010. | Členstvo: Slovenská advokátska komora (advokát od roku 2001). | 
Jazyky: slovenský, český, anglický, ruský. | Oblasti pôsobnosti: fúzie a akvizície, právo obchodných 
spoločností a obchodné právo, hospodárska súťaž, bankovníctvo a financie. 
 
Oliver Weber | Partner 
 
Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (1999); Právnická fakulta 
Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (rigorózna skúška (JUDr.), 2001). | Kariéra: Weinhold 
Andersen Legal (člen siete Andersen Legal Network), Bratislava, Slovensko, 1999-2000 (koncipient); 
Čechová & Rakovský, Bratislava, Slovensko, 2000 (koncipient); Hoffmann, Groman & Weber, Brati-
slava, Slovensko, 2000-2003 (2000-2002, koncipient; 2003, partner); WERNER & PARTNERS, Brati-
slava, Slovensko, 2003-2010 (partner); BEATOW PARTNERS od 2010. | Členstvo: Slovenská advo-
kátska komora (advokát od roku 2003). | Autor: Množstvo článkov venovaných rôznym témam z oblas-
tí občianskeho a obchodného práva uverejnených vo viacerých odborných a podnikateľských časopi-
soch. | Jazyky: slovenský, český, anglický. | Oblasti praxe: obchodné zmluvy, občianske právo, ob-
čianskoprávne a obchodnoprávne súdne spory, nehnuteľnosti a výstavba, pracovné právo, právo ob-
chodných spoločností a obchodné právo, konkurz a reštrukturalizácia. 



 

 

SKÚSENOSTI 
 
Nižšie uvádzame zoznam vybraných transakcií a projektov, na ktorých sa podieľali naši právnici v 
priebehu svojej profesionálnej kariéry (vo väčšine prípadov ako vedúci poradcovia alebo ako kľúčoví 
členovia projektového tímu): 
 
Fúzie a akvizície 
 
 popredná globálna farmaceutická spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch amerických 

– odpredaj slovenskej časti farmaceutického podniku originálnych liekov klienta významnej glo-
bálnej farmaceutickej spoločnosti 

 
 významný európsky private equity fond – nadobudnutie väčšinového podielu na poprednom 

konzultantovi a výrobcovi vybavenia a zariadenia maloobchodných prevádzok 
 
 globálny výrobca zdravotníckych pomôcok a liečiv – poradenstvo ohľadne nadobudnutia a 

integrácie slovenského podniku švajčiarskeho výrobcu zdravotníckych pomôcok 
 
 zakladatelia popredného predajcu softvéru pre obchodných zástupcov na on-line vypĺ-

ňanie objednávok – predaj 100% podielu vedúcemu americkému poskytovateľovi integrova-
ných obchodných softwarových riešení pre balený spotrebný tovar, jedlo a nápoje 

 
 globálny obchodník a distribútor LPG – predaj podielu významného slovenského distribútora 

LPG 
 
 významná dánska zasielateľská spoločnosť – slovenská časť právneho auditu v súvislosti s 

kúpou poprednej európskej zasielateľskej spoločnosti prevádzkujúcej podnik aj v Slovenskej re-
publike 

 
 popredná európska strojárenská spoločnosť – kúpa slovenskej strojárenskej spoločnosti od 

fínskej strojárenskej spoločnosti a následná reštrukturalizácia 
 
 globálny poskytovateľ bezpečnostných riešení – kúpa lokálnej firmy patriacej americkému 

poskytovateľovi bezpečnostných riešení 
 
 Európska banka pre obnovu a rozvoj – predaj podielu v najväčšej slovenskej poisťovni glo-

bálnemu poskytovateľovi finančných služieb 
 
 významný švédsky výrobca stavebných komponentov – kúpa významného slovenského 

výrobcu oceľových strešných a profilových krytín s dcérskymi spoločnosťami v Rumunsku, Čes-
kej republike a Maďarsku 

 
 významná francúzska spoločnosť – zastupovanie v tendri na výber strategického investora 

do spoločnosti prevádzkujúcej sieť verejných vodovodov a verejných kanalizácií v stredosloven-
skom kraji 

 
 majiteľ slovenskej IT spoločnosti – predaj majetkových účastí vedúcej slovenskej telekomu-

nikačnej spoločnosti 
 
 popredná európska spoločnosť spravujúca infraštruktúru – zastupovanie v tendri na priva-

tizáciu bratislavského a košického letiska 
 
 významný nemecký výrobca súčiastok do motorov – kúpa slovenskej prevádzky na výrobu 

súčiastok do motorov od významnej americkej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom prie-
mysle 

 
 významná rakúska energetická spoločnosť – predaj prevádzky na výrobu veternej energie v 

Slovenskej republike 
 



 

 

 jedna z najväčších petrochemických spoločností pôsobiacich v strednej a východnej Eu-
rópe – zastupovanie v tendri na kúpu stredoeurópskych prevádzok predaja pohonných hmôt 
pre motorové vozidlá, distribúcie mazív a predaja leteckých pohonných hmôt od významnej 
americkej petrolejárskej spoločnosti 

 
 Slovenská republika – plánovaná privatizácia šiestich teplárenských spoločností 

 
 významný francúzsky výrobca syra – kúpa jedného z najväčších výrobcov syra v Slovenskej 

republike 
 
 významná európska masmediálna skupina – plánované akvizície na slovenskom mediálnom 

trhu 
 
 významný francúzsky výrobca syra – kúpa prevádzky výroby syra od slovenskej mliekaren-

skej spoločnosti 
 
 španielsky priemyselný koncern – kúpa skupiny spoločností pôsobiacich v oblasti odpadové-

ho hospodárstva v strednej Európe, vrátane Slovenskej republiky 
 
 indický investor – zamýšľaná akvizícia talianskeho výrobcu motorov prevádzkujúcej podnik aj 

v Slovenskej republike 
 
 významná holandská mliekarenská spoločnosť – kúpa dvoch významných producentov 

mliečnych výrobkov v Slovenskej republike 
 
 globálna výrobná a technologická spoločnosť – predaj niektorých prevádzok v Slovenskej 

republike 
 
 holandsko-švédsky výrobca priemyselných komponentov – predaj divízie na výrobu auto-

mobilových súčiastok prevádzkujúcej podnik aj v Slovenskej republike 
 
 významný poľský prevádzkovateľ sietí lekární – zamýšľaná akvizícia jednej z najväčších 

slovenských sietí lekární 
 
 významná európska spoločnosť venujúca sa výstavbe ciest – zamýšľaná akvizícia sloven-

skej spoločnosti pôsobiacej v oblasti výstavby ciest 
 
 významná európska energetická spoločnosť– privatizácia dominantnej slovenskej energe-

tickej spoločnosti (najväčšia privatizácia v Slovenskej republike) 
 
 belgická spoločnosť – kúpa časti podniku slovenskej chemickej továrne 

 
 spoločníci slovenskej spoločnosti vyrábajúcej papierové vreckovky a servírovacie pod-

ložky pod poháre – predaj obchodných podielov poprednej medzinárodnej papierenskej spo-
ločnosti 

 
 významná belgická poisťovňa – kúpa slovenskej poisťovne 

 
 medzinárodná holdingová spoločnosť – predaj výrobcu senzorov a ovládačov do automobi-

lov prevádzkujúceho podnik aj v Slovenskej republike poprednej globálnej spoločnosti pôsobia-
cej v oblasti výroby systémov kontroly pohonu 

 
 akcionári slovenskej IT spoločnosti – predaj akcií rakúskej IT spoločnosti 

 
 významný holandský producent mliečnych výrobkov – predaj jeho prevádzok v Slovenskej 

republike 
 
 významný škandinávsky prevádzkovateľ internetového portálu – kúpa veľkého slovenské-

ho prevádzkovateľa internetového portálu 



 

 

 
 významná grécka spoločnosť – zamýšľaná kúpa slovenského potravinárskeho závodu 

 
 akcionári popredne slovenskej poľnohospodárskej skupiny – predaj akcií významnému 

českému poľnohospodárskemu, potravinárskemu a chemickému koncernu 
 
 akcionári poprednej slovenskej pekárenskej spoločnosti – predaj akcií významnému čes-

kému poľnohospodárskemu, potravinárskemu a chemickému koncernu 
 
 medzinárodná zasielateľská spoločnosť – zamýšľaná akvizícia slovenskej zasielateľskej 

spoločnosti 
 
 švajčiarska spoločnosť – predaj obchodných podielov v slovenskom výrobcovi tabuliek s evi-

denčnými číslami vozidiel 
 
 akcionári slovenského výrobcu nealkoholických nápojov – zamýšľaný predaj akcií zahra-

ničnému investorovi 
 
 významný škandinávsky prevádzkovateľ satelitnej komunikácie a internetu – kúpa slo-

venského internetového prevádzkovateľa 
 
 belgická spoločnosť – zamýšľaná akvizícia slovenskej strojárenskej spoločnosti 

 
 spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii – kúpa slovenskej časti divízie starostlivosti o pora-

nenia od vedúceho globálneho producenta výrobkov starostlivosti o ľudské zdravie, farmaceutík 
a zdravotníckych prístrojov  

 
 významná zahraničná spoločnosť – tender na privatizáciu veľkej slovenskej banky 

 
 nemecká priemyselná skupina – slovenská časť právneho auditu v súvislosti s akvizíciou 

skupiny zlievarní s prevádzkou aj v Slovenskej republike 
 
 súkromní investori – kúpa viacerých solárnych elektrární a bioplynových staníc v Slovenskej 

republike 
 
 nemecká dcérska spoločnosť významnej kórejskej spoločnosti – predakvizičný právny au-

dit viacerých solárnych elektrární 
 
Právo obchodných spoločností a obchodné právo 
 
 popredný predajca ojazdených áut pôsobiaci v strednej a východnej Európe – slovenská 

časť reštrukturalizácie jeho európskych činností a prevádzok 
 
 nemecká dopravná spoločnosť – presunutie podnikateľských aktivít zo Slovenskej republiky 

do Nemecka 
 
 globálna stavebná spoločnosť s ústredím v Nemecku – korporátna reštrukturalizácia podni-

kateľských aktivít v Slovenskej republike 
 
 medzinárodná skupina pôsobiaca v oblasti poistenia a zaistenia s ústredím v Austrálii – 

slovenská časť reštrukturalizácie podnikateľských aktivít podnikateľských aktivít v Českej a Slo-
venskej republike  

 
 švédska strojárenská spoločnosť – vytvorenie spoločného podniku so slovenskou podnika-

teľskou skupinkou pôsobiacou v oblasti strojárenstva 
 
 popredná globálna inovatívna farmaceutická spoločnosť – slovenská časť celosvetového 

rozdelenia farmaceutického podniku klienta 
 



 

 

 popredný dánsky výrobca obuvi – reštrukturalizácia maloobchodných činností klienta v Slo-
venskej republike, súčasťou ktorej boli okrem iného cezhraničné zlúčenie a prevod podniku do 
novo založenej miestnej dcérskej spoločnosti 

 
 významný švédsky výrobca stavebných komponentov – poakvizičná korporátna reštruktu-

ralizácia jeho existujúcich a novonadobudnutých slovenských prevádzok 
 
 významná európska farmaceutická spoločnosť – reštrukturalizácia jej majetkovej účasti na 

jednom z najväčších slovenských výrobcov liekov 
 
 výrobca a predajca spodnej bielizne so sídlom v Nemecku – reštrukturalizácia regionálnych 

prevádzok formou cezhraničného zlúčenia 
 
 významný holandský producent mliečnych výrobkov – likvidácia slovenskej dcérskej spo-

ločnosti 
 
 popredný globálny dodávateľ výrobkov na prenos energie a kontrolu pohybu – slovenská 

časť reštrukturalizácie regionálnych prevádzok, súčasťou ktorej bol prevod časti podniku 
 
 významná dánska inovatívna farmaceutická spoločnosť – korporátna reštrukturalizácia slo-

venských prevádzok 
 
 popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti distribúcie mobilných zariadení a po-

skytovania logistických služieb prispôsobených potrebám zákazníka – dlhodobá zmluva 
na outsoursovanie logistických funkcií s jedným z najväčších slovenských mobilných operátorov 

 
 veľký americký výrobca osobných počítačov, prenosných hudobných digitálnych pre-

hrávačov a mobilných komunikačných zariadení – slovenské právne aspekty spustenia on-
line obchodu s aplikáciami v Slovenskej republike 

 
 jeden z najvýznamnejších globálnych výrobcov nealkoholických nápojov – implementácia 

nových európskych regulačných pravidiel do vzorovej zákazníckej zmluvnej dokumentácie pou-
žívanej na Slovensku  

 
 viacero popredných globálnych spoločností – reštrukturalizácia ich majetkových účastí v 

jednej z najväčších slovenských spoločností pôsobiacej v oblasti odpadového hospodárstva 
 
 popredná medzinárodná maklérska poisťovacia spoločnosť – korporátna reštrukturalizácia 

slovenských prevádzok 
 
 globálny obchodník a distribútor LPG – vnútroskupinová reštrukturalizácia v rámci prípravy 

predaja podielu vo významnom slovenskom distribútorovi LPG 
 
 skupina zaoberajúca sa obnoviteľnými zdrojmi energie – reštrukturalizácia vnútroskupino-

vého financovania zahŕňajúca niekoľko prevádzkových spoločností 
 
Nehnuteľnosti a výstavba 
 
 súkromný slovenský investor – výstavba nákupného centra v hodnote 10.000.000 EUR na 

západnom Slovensku 
 
 popredný dánsky výrobca obuvi – výstavba skladu v priemyselnom areáli a rozšírenie pre-

dajných priestorov 
 
 poskytovateľ finančných služieb patriaci poprednému japonskému producentovi auto-

mobilov – odpredaj majetku dlžníka v úpadku 
 



 

 

 slovenská dcérska spoločnosť poprednej globálnej farmaceutickej spoločnosti s ústre-
dím v Spojených štátoch amerických – renegociácia podmienok nájmu nebytových priesto-
rov o rozlohe 2.000 metrov štvorcových a podnájom časti nebytových priestorov tretej osobe 

 
 britský developer – výstavba nákupného centra v hodnote 40.000.000 EUR na západnom 

Slovensku 
 
 skupina švajčiarskych investorov – plánovaná kúpa pozemkov o rozlohe 750.000 metrov 

štvorcových v Bratislave 
 
 rakúsky developer – kúpa stavebného pozemku v Bratislave na účely vybudovania administra-

tívnej budovy 
 
 významná francúzska automobilová spoločnosť – brownfield projekt na východnom Sloven-

sku 
 
 americká spoločnosť – kúpa pozemku určeného na výstavbu v priemyselnom parku na vý-

chodnom Slovensku 
 
 významná americká výrobná a technologická spoločnosť – zmluva o dielo na výstavbu vý-

robnej haly pre slovenskú dcérsku spoločnosť  
 
 významná francúzska automobilová spoločnosť – greenfield projekt na východnom Sloven-

sku 
 
 významný švédsky výrobca stavebných komponentov – predaj a spätný nájom výrobných a 

skladových priestorov používaných slovenskou dcérskou spoločnosťou 
 
 francúzsky predajca módneho oblečenia – nájom obchodných priestorov v rôznych nákup-

ných centrách v Slovenskej republike 
 
 popredný americký dodávateľ MRO a OEM – prenájom výrobnej haly a skladu v Bratislave 

 
 popredná americká telekomunikačná spoločnosť – prenájom približne 5.500 metrov štvor-

cových kancelárskych priestorov v dvoch administratívnych budovách v Bratislave 
 
 popredná globálna inovatívna farmaceutická spoločnosť – obnovenie prenájmu približne 

3.000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v Bratislave 
 
 popredná americká IT spoločnosť – prenájom približne 2.500 metrov štvorcových kancelár-

skych priestorov v Bratislave 
 
 významná výrobná a technologická spoločnosť – prenájom približne 1.600 metrov štvorco-

vých kancelárskych priestorov v Bratislave 
 
 globálny výrobca plastových fólii – obnovenie prenájmu priemyselných priestorov nachádza-

júcich sa v priemyselnom parku na severe Slovenska 
 
 vlastník administratívnej budovy – predaj administratívnej budovy v Bratislave zahraničnému 

realitnému fondu 
 
 zahraničná private equity skupina – viacero súbežných projektov plánovaného výkupu po-

zemkov vo viacerých lokalitách na západnom Slovensku na účely ďalšej výstavby 
 
 globálny výrobca senzorov a ovládačov do automobilov – greenfield projekt na západnom 

Slovensku 
 
 realitná spoločnosť veľkej slovenskej banky – nákup viacerých pozemkov v rôznych čas-

tiach Bratislavy na účely výstavby rezidenčných a obchodných projektov 



 

 

 
 v Holandsku sídliaca nadnárodná sieť supermarketov – viaceré prenájmy priestorov pre su-

permarkety v Bratislave 
 
 medzinárodný výrobca v oblasti automobilového priemyslu – vnútroskupinový predaj a 

spätný nájom výrobného závodu v Slovenskej republike financovaný bankovým úverom 
 
Financovanie 
 
 významná európska strojárenská spoločnosť – navýšenie existujúceho financovania v hod-

note 90.000.000 EUR o 5.000.000 EUR zo strany skupiny medzinárodných bánk zabezpečené 
okrem iného prostredníctvom majetku dcérskej spoločnosti klienta v Slovenskej republike 

 
 popredný predajca ojazdených áut pôsobiaci v strednej a východnej Európe – slovenská 

časť reštrukturalizácie jeho vnútroskupinového financovania 
 
 popredná česká banka – slovenská časť refinancovania stredoeurópskej skupiny pôsobiacej v 

oblasti výroby a distribúcie tepla a elektriny 
 
 medzinárodná priemyselná spoločnosť – slovenská časť financovania v hodnote 23.250.000 

EUR zabezpečené rozličnými aktívami, vrátane aktív slovenskej dcérskej spoločnosti 
 
 súkromný slovenský developer nákupného centra na západnom Slovensku – financovanie 

v hodnote 6.500.000 EUR poskytnuté rakúskou bankovou skupinou 
 
 poskytovateľ finančných služieb patriaci poprednej francúzskej bankovej skupine – kom-

pletná vzorová dokumentácia používaná na účely poskytovania leasingových služieb určených 
pre slovenských zákazníkov 

 
 významná britská banka – akvizičné financovanie v hodnote 175.000.000 EUR telekomuni-

kačnej skupine pôsobiacej v strednej a východnej Európe zabezpečené okrem iného rôznymi 
formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnosťou dlžníka a následná reštrukturali-
zácia financovania a zabezpečovacích inštrumentov vyplývajúca z korporátnej reštrukturalizácie  

 
 popredná česká banka – akvizičné financovanie v hodnote 1.800.000.000 CZK energetickej 

skupine zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spo-
ločnosťou dlžníka 

 
 popredná česká banka – akvizičné financovanie v hodnote 14.500.000 EUR skupine zaobera-

júcej sa výrobou geosyntetík, šnúr a technických tkanív zabezpečené okrem iného rôznymi for-
mami zabezpečenia poskytnutého slovenskou spoločnosťou patriacou do skupiny 

 
 významná holandská banka – úver dostupný v rôznych menách na účely refinancovania v 

hodnote 330.000.000 EUR telekomunikačnej skupine pôsobiacej v strednej a východnej Európe 
zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnos-
ťou dlžníka 

 
 významná česká banka – zmena podmienok poskytnutia syndikovaných úverov dostupných v 

rôznych menách v hodnote 2.100.000.000 CZK na účely financovania energetickej skupiny za-
bezpečené okrem iného majetkom slovenskej dcérskej spoločnosti dlžníka, vrátane uvoľnenia a 
znovu prevzatia zabezpečenia v Slovenskej republike 

 
 popredná medzinárodná banka – financovanie v hodnote 500.000.000 EUR telekomunikačnej 

skupiny pôsobiacej v strednej a východnej Európe formou nadradených dlhopisov a nadrade-
ných revolvingových úverov zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskyt-
nutého dcérskou spoločnosťou dlžníka 

 
 popredná česká banka – financovanie v hodnote 6.900.000 EUR novej výrobnej linky sloven-

skej spoločnosti patriacej do skupiny zaoberajúcej sa výrobou geosyntetík, šnúr a technických 



 

 

tkanív zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenie poskytnutého slovenskou 
spoločnosťou 

 
 významná nemecká banka – financovanie v hodnote 60.000.000 EUR poskytnuté skupine za-

oberajúcej sa výrobou optických diskov a solárnej technológie zabezpečené okrem iného rôz-
nymi formami zabezpečenia poskytnutého slovenskou dcérskou spoločnosťou dlžníka 

 
 významná americká banka – financovanie výstavby výrobného závodu belgickej spoločnosti v 

Slovenskej republike v hodnote 12.000.000 EUR 
 
 významná nemecká banka – právne poradenstvo ohľadom zabezpečenia poskytnutého v Slo-

venskej republike na účely zabezpečenia finančných záväzkov nemeckej strojárenskej spoloč-
nosti  

 
 významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – financovanie v 

hodnote 50.000.000 USD zabezpečené rozličnými aktívami, vrátane obchodného podielu na 
slovenskej dcérskej spoločnosti a pohľadávok z bankových účtov tejto dcérskej spoločnosti 

 
 významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – financovanie v 

hodnote 21.000.000 USD zabezpečené okrem iného pohľadávkami a krátkodobým hnuteľným 
majetkom slovenskej dcérskej spoločnosti 

 
 významná európska strojárenská spoločnosť – financovanie v hodnote 90.000.000 EUR za-

bezpečené okrem iného prostredníctvom majetku dcérskej spoločnosti klienta 
 
 významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – reštrukturalizá-

cia vnútroskupinového financovania v hodnote 65.000.000 EUR zahŕňajúceho nemecké, slo-
venské a české dcérske spoločnosti 

 
 významný európsky veľkoobchodník so zdravotníckymi pomôckami – financovanie v hod-

note 177.000.000 EUR formou syndikovaného úveru dostupného v rôznych menách zabezpe-
čené okrem majetkovými podielmi v slovenskej dcérskej spoločnosti dlžníka 

 
 zahraniční private equity investori – financovanie akvizície poskytnuté poprednou slovenskou 

bankou v súvislosti s management buy-outom slovenskej výrobnej spoločnosti 
 
 popredná česká banka – financovanie akvizície veľkého slovenského internetového poskyto-

vateľa 
 
 poskytovateľ finančných služieb patriaci poprednému japonskému producentovi auto-

mobilov – kompletná vzorová dokumentácia používaná slovenskou dcérskou spoločnosťou na 
účely financovania siete predajcov automobilov v Slovenskej republike a retailové finančné pro-
dukty (spotrebiteľské úvery a finančný lízing) určené pre slovenských zákazníkov 

 
 popredná svetová mediálna agentúra – financovanie poskytnuté slovenskej dcérskej spoloč-

nosti od slovenskej pobočky významnej francúzskej banky 
 
 konzorcium popredných medzinárodných bank – syndikovaný úver poskytnutý významnej 

slovenskej prepravnej spoločnosti 
 
 americko-slovenský výrobca automobilov – financovanie poprednej slovenskej banky for-

mou nepriameho finančného leasingu. 
 
 faktoringová spoločnosť významnej českej banky – zabezpečovacie nástroje súvisiace s 

existujúcou faktoringovou dokumentáciou 
 
 významná zahraničná banka – zastupovanie v tendri na kúpu významnej slovenskej banky 

 



 

 

 významná európska banka – zabezpečenie úveru poskytnutého v súvislosti s financovaním 
výrobcu technických tkanín 

 
 Európska banka pre obnovu a rozvoj – právne stanovisko v súvislosti s poskytnutím úveru v 

hodnote 15.000.000 EUR a 30.000.000 EUR popredným slovenským bankám 
 
 významná nemecká banka – právne poradenstvo ohľadom podmienkach bankových účtov a 

KYC (know your customer) kontrol  
 
 významná americká banka – právne poradenstvo ohľadom swapových transakcii s protistra-

nami sídliacimi v Slovenskej republike 
 
Private Equity 
 
 významný európsky private equity fond – nadobudnutie väčšinového podielu na poprednom 

konzultantovi a výrobcovi vybavenia a zariadenia maloobchodných prevádzok s ústredím v Slo-
venskej republike 
 

 americkí a belgickí private equity investori – management buy-out slovenského výrobcu po-
lyetylénových obalových materiálov 

 
 významná private equity skupina pôsobiaca v strednej a východnej Európe – zamýšľaný 

predaj najväčšej stávkovej kancelárie v strednej Európe 
 
 popredná private equity spoločnosť pôsobiaca v strednej a východnej Európe – tender na 

predaj litovského výrobcu generických liekov prevádzkujúceho podnik aj v Slovenskej republike 
 
 americkí a belgickí private equity investori – zamýšľaný exit zo slovenského výrobcu polye-

tylénových obalových materiálov 
 
 fond rizikového kapitálu – investícia do poskytovateľa kontextovej reklamy pôsobiaceho v 

Českej republike, Slovenskej republike a Maďarsku 
 
 spoločnosť sídliaca vo Veľkej Británii investujúca do projektov obnoviteľných zdrojov 

energie – potenciálna investícia do projektov solárnych elektrární v Slovenskej republike 
 
 private equity fond – slovenská časť právneho auditu v súvislosti s kúpou európskeho posky-

tovateľa IT riešení špecializujúceho sa na ICT architektúru 
 
Iné 
 
 slovenský prevádzkovateľ plynovej sústavy – regulačné poradenstvo v oblasti licencovania 

a prevádzky plynárenskej sústavy 
 
 vedúca globálna inovatívna farmaceutická spoločnosť – zhodnotenie právnej prípustnosti 

predajných a marketingových aktivít konkurenta poškodzujúcich podnikanie klienta v Slovenskej 
republike 

 
 významná francúzska automobilová spoločnosť – zamýšľaná investičná dohoda so sloven-

skou vládou ohľadom greenfield investície klienta v Slovenskej republike 
 
 významná dánska inovatívna farmaceutická spoločnosť – audit dodržiavania obchodnej eti-

ky 
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