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Tibor Menyhart, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Tibor Menyhart je predsedom Protimonopolného úradu SR od novembra 2011. Do

úradu prišiel zo spoločnosti Transpetrol, a.s., kde bol riaditeľom právneho odboru a

kontroly, neskôr riadil aj odbor pre prepravu a obchod. Súčasne bol členom dozornej

rady Transpetrolu. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave

(2000, titul Mgr., 2002 titul JUDr.) Počas svojej profesionálnej praxe pôsobil tiež ako

právnik v Stredisku cenných papierov (2002 – 2003) a v Agentúre na podporu

regionálneho rozvoja pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej

republiky (2000 - 2002).

OTVORENIE KONFERENCIE



Ferdinand Daňo, Ekonomická univerzita v Bratislave

Profesor Ferdinand Daňo je rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej

v Bratislave, kde následne obhájil svoju dizertačnú prácu a získal tituly docent

a profesor. Vo svojej pracovnej kariére sa prevažne zaoberal odvetvovými

a prierezovými ekonomikami, organizáciou a prevádzkou obchodných podnikov

a obchodom a marketingom. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave postupne

zastával funkcie prodekana, resp. dekana Obchodnej fakulty a neskôr aj prorektora pre

vzdelávanie. Je členom vedeckých rád rôznych vysokých škôl na Slovensku

a v Čechách, ako aj autorom monografií a učebných textov v oblasti ekonómie. Aktívne

sa podieľa na riešení vedecko-výskumných projektov so zameraním na obchodovanie,

marketingový manažment a distribučné procesy.

OTVORENIE KONFERENCIE



Mikuláš Luptáčik, Ekonomická univerzita v Bratislave

Mikuláš Luptáčik študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Viedenskom inštitúte

pre ďalšie štúdium a na Technickej univerzite. Bol profesorom na Univerzite ekonómie

a podnikania vo Viedni, vedúcim oddelenia kvantitatívnej ekonomiky a od roku 2011 je

profesorom a vedúcim katedry hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite v

Bratislave, v súčasnosti je dekanom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

v Bratislave, vedeckým riaditeľom Ústavu priemyselného výskumu vo Viedni a emeritným

profesorom Univerzity ekonómie a podnikania vo Viedni, Katedra ekonomiky. Je autorom

troch kníh a viac ako 60 článkov publikovaných v medzinárodných časopisoch. Bol

vedúcim mnohých projektov v Rakúsku, ako aj štúdií vykonávaných napr. pre Európsky

hospodársky a sociálny výbor, pre Združenie automobilového priemyslu Slovenskej

republiky a Združenie výrobcov Slovenska.

TEÓRIE UJMY NA VERTIKÁLNOM OBMEDZENÍ ;

MIERA REGULÁCIE V JEDNOTLIVÝCH SEKTOROCH



Gerhard Clemenz, Viedenská univerzita

Gerhard Clemenz je profesorom ekonómie na Viedenskej univerzite a predsedom

Senátu Viedenskej univerzity. V predchádzajúcich rokoch pracoval na ministerstve

financií a ako expert na súťaž a kartely na kartelovom súde v Rakúsku. Bol členom

Habilitačnej komisie CEU. Vyštudoval Viedenskú univerzitu, Inštitút ďalších štúdií vo

Viedni a Univerzitu vo východnom Anglicku. V roku 1986 bol habilitovaný v oblasti

ekonomickej teórie a fiškálnej politiky. Počas svojej kariéry absolvoval výskumné

pobyty na rôznych univerzitách v Kalifornii, Bostone, Bielefelde, Bonne a Hamburgu.

Je autorom mnohých ekonomických kníh a článkov a členom redakčných rád

Perspektiven der Wirtschaftspolitik a CESifo Economic Studies.

TEÓRIE UJMY NA VERTIKÁLNOM OBMEDZENÍ



Zuzana Šabová, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Zuzana Šabová pracuje na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky ako

riaditeľka odboru druhostupňového konania. Činnosť tohto odboru spočíva

predovšetkým v organizácii odvolacieho konania, návrhu druhostupňového

rozhodnutia a súvisiacich prácach pre Radu úradu. Zuzana Šabová sa podieľa aj na

činnostiach úradu, súvisiacich s agendou medzinárodných vzťahov. Zuzana Šabová

začala pracovať na úrade ako právnička v roku 2000 a v roku 2003 bola vymenovaná

za riaditeľku odboru. Predtým pôsobila aj ako riaditeľka odboru legislatívneho a

medzinárodných vzťahov. Zuzana Šabová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity

Komenského v Bratislave. V akademickej sfére je študentkou PhD. štúdia na

Univerzite Komenského v Bratislave, kde tiež pôsobí ako prednášajúci v oblasti práva

hospodárskej súťaže. Pravidelne publikuje články o práve a politike hospodárskej

súťaže a vystupuje na slovenských i medzinárodných konferenciách.

VYUŽÍVANIE DÔKAZOV ZÍSKANÝCH V INÝCH KONANIACH,
NAJMÄ TRESTNÝCH



Kevin Hendriks, holandský súťažný úrad

Kevin Hendriks je projektový manažér a zástupca pre leniency s 12-ročnou praxou na

oddelení pre hospodársku súťaž Úradu pre spotrebiteľov a trhy v Holandsku. Ako

projektový manažér Kevin koordinuje vyšetrovanie kartelov v chemických,

zdravotníckych, mediálnych a priemyselných odvetviach. Ako zástupca pre leniency sa

Kevin zaoberá žiadosťami o leniency, pripravuje rozhodnutia a poskytuje poradenstvo

v oblasti leniency politiky.

VYUŽÍVANIE DÔKAZOV ZÍSKANÝCH V INÝCH KONANIACH,
NAJMÄ TRESTNÝCH



Igor Pospíšil, český súťažný úrad

Igor Pospíšil pracuje už 17 rokov na Úřade pro ochranu hospodářské soutěže Českej

republiky, od roku 2005 v rôznych vedúcich pozíciách - v oblasti dohľadu nad výkonom

slobodných povolaní, výroby a maloobchodu, od roku 2007 potom ako riaditeľ odboru

kartelov. Niekoľko rokov je tiež aktívny ako lektor akreditovaný pre oblasť správneho

práva, pravidelne zastupuje podpredsedu súťažného úradu pre oblasť hospodárskej

súťaže. Podieľal sa na činnosti mnohých rezortných a medzirezortných pracovných

skupín, venuje sa legislatívnym, výkladovým a prednáškovým aktivitám.

VYUŽÍVANIE DÔKAZOV ZÍSKANÝCH V INÝCH KONANIACH,
NAJMÄ TRESTNÝCH



Michaela Nosa, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Michaela Nosa získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v

Bratislave, kde sa začala orientovať na problematiku ochrany hospodárskej súťaže.

V súčasnosti je riaditeľkou Odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov, v rámci

ktorého najmä zastupuje úrad v súdnych konaniach a má na starosti právnu agendu úradu.

Taktiež zastupuje úrad na zasadnutiach pracovných skupín Európskej súťažnej siete (ECN)

a iných medzinárodných podujatiach. V oblasti vnútroštátnej legislatívy viedla tím

zodpovedný za prípravu poslednej, doposiaľ najväčšej novely slovenského zákona o

ochrane hospodárskej súťaže. Je autorkou niekoľkých odborných článkov z oblasti práva

hospodárskej súťaže a prispievateľkou v rámci medzinárodných seminárov a konferencií na

Slovensku a v zahraničí. V roku 2017 jej bola udelená cena „'30 IN THEIR 30s' NOTABLE

WOMEN COMPETITION PROFESSIONALS“, ktorou bola zaradená medzi tridsať

významných žien, odborníčok, z oblasti vymáhania práva hospodárskej súťaže v rámci EÚ.

VYUŽÍVANIE DÔKAZOV ZÍSKANÝCH V INÝCH KONANIACH,
NAJMÄ TRESTNÝCH



Ida Hanzelová, Najvyšší súd Slovenskej republiky

Ida Hanzelová v súčasnosti pracuje ako poradkyňa predsedníčky Najvyššieho súdu

Slovenskej republiky. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského

v Bratislave, kde zložila aj rigoróznu skúšku a tiež absolvovala postgraduálne štúdium.

Počas svojej kariéry pracovala ako sudkyňa na rôznych stupňoch súdov a tiež

pôsobila ako predsedníčka správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Podieľala sa na tvorbe justičných kódexov a v rokoch 2002 – 2012 pôsobila ako členka

Súdnej rady a tiež ako členka skúšobných komisií a prednášateľka v Justičnej

akadémii a v Slovenskej advokátskej komore.

VYUŽÍVANIE DÔKAZOV ZÍSKANÝCH V INÝCH KONANIACH,
NAJMÄ TRESTNÝCH



Klaus Gugler, Univerzita ekonómie a podnikania vo Viedni

Klaus Gugler je univerzitný profesor na Inštitúte kvantitatívnej ekonomiky Univerzity

ekonómie a podnikania vo Viedni, kde v súčasnosti vedie Výskumný inštitút pre

regulačnú ekonomiku. Svoju vedeckú činnosť zameriava najmä na regulačnú

ekonomiku, koncentrácie, súťažné ekonomiky a riadenie podnikov. Je absolventom

viedenskej univerzity v odbore ekonomika, kde v roku 1997 získal doktorát a v roku

2003 bol habilitovaný za profesora. Počas svojej kariéry predsedal rôznym odborným

konferenciám a workshopom, je členom niekoľkých európskych a rakúskych

ekonomických organizácií, ako aj autorom vedeckých publikácií v oblasti regulácie a

ekonomiky.

MIERA REGULÁCIE V JEDNOTLIVÝCH SEKTOROCH A
VYHODNOTENIE ZAVÁDZANIA SÚŤAŽNÉHO PRINCÍPU
DO VYBRANÝCH SEKTOROV



Per Joakim Agrell, Škola manažmentu v Leuvene

Per Joakim Agrell je riadnym profesorom riadenia operácií na Škole manažmentu

v Leuvene a spoluriaditeľ Centra pre výskum operácií a ekonometriu (CORE)

Katolíckej univerzity v Leuvene v Belgicku, ako aj pomocný profesor na Nórskej

ekonomickej škole. Medzi jeho výskumné záujmy patrí modelovanie a analýza riadenia

dodávateľského reťazca, zmluvná koordinácia, analýza efektívnosti a regulačná

ekonomika.

MIERA REGULÁCIE V JEDNOTLIVÝCH SEKTOROCH A
VYHODNOTENIE ZAVÁDZANIA SÚŤAŽNÉHO PRINCÍPU
DO VYBRANÝCH SEKTOROV



Erika Lovásová, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Erika Lovásová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave,

kde sa začala zameriavať na oblasť ochrany hospodárskej súťaže. Na

Protimonopolnom úrade SR pôsobí od roku 2003, hlavne na Odbore pre

druhostupňové konanie. V súčasnosti pôsobí vo funkcii riaditeľky Odboru koncentrácií,

ktorý zodpovedá za oblasti fúzií a akvizícií. Svojimi príspevkami sa prezentovala na

rôznych konferenciách.

NOVÝ PRÍSTUP K NOTIFIKAČNÝM KRITÉRIÁM
PRI OZNÁMENIACH KONCENTRÁCIÍ



Daniela Trampert - Paparella, rakúsky súťažný úrad

Daniela Trampert sa zaoberá riešením prípadov na rakúskom federálnom úrade pre

hospodársku súťaž od jeho vzniku v roku 2002. Okrem rozpočtových a

medzinárodných záležitostí je zodpovedná najmä za koncentrácie a prípady antitrustu

v médiách, v oblasti voľného času a v leteckom priemysle. Ako členka právneho

oddelenia, ktoré vzniklo v júli 2017, je zodpovedná za otázky týkajúce sa povinnosti

oznamovať koncentrácie, najmä pokiaľ ide o nový prah hodnoty transakcie. V tejto

funkcii je súčasťou tímu, ktorý pracuje na usmerneniach pre uplatňovanie nového

prahu oznamovania.

NOVÝ PRÍSTUP K NOTIFIKAČNÝM KRITÉRIÁM
PRI OZNÁMENIACH KONCENTRÁCIÍ



Vítězslav Burda, Teva Pharmaceuticals

Vítězslav Burda je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a

Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Prahe. Od roku 2001 zastáva rôzne pozície

na právnom oddelení spoločnosti Teva Česká republika/Teva Pharmaceuticals Europe.

Počas svojej kariéry sa zaoberal prípravou zmlúv, podporou predaja, právami

duševného vlastníctva, prístupom na trh, riešením sporov, otázkami regulácie v oblasti

farmaceutického priemyslu. Je členom predstavenstva národnej organizácie pre

overovanie pravosti liečiv a predsedom právneho výboru a členom etického výboru

českej asociácie farmaceutických firiem.

NOVÝ PRÍSTUP K NOTIFIKAČNÝM KRITÉRIÁM
PRI OZNÁMENIACH KONCENTRÁCIÍ



Zuzana Hodoňová, Kinstellar

Zuzana Hodoňová je advokátka v bratislavskej kancelárii Kinstellar. Zameriava sa na

právne poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií, súťažného práva, pracovného práva,

ochrany osobných údajov, ako aj práva v oblasti technológií a telekomunikácií.

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a postgraduálne

štúdium súťažného práva ES absolvovala na King's College v Londýne. Titul LL.M.

(právo informačných technológií) získala na Štokholmskej univerzite. Je členkou

Slovenskej advokátskej komory a spoluautorom rôznych článkov o súťažnom práve.

NOVÝ PRÍSTUP K NOTIFIKAČNÝM KRITÉRIÁM
PRI OZNÁMENIACH KONCENTRÁCIÍ



Boris Gregor, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Boris Gregor je podpredsedom Protimonopolného úradu SR od apríla 2016.

Absolvoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Do

úradu prišiel zo spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., kde pôsobil ako

obchodný riaditeľ a súčasne zastával funkciu podpredsedu predstavenstva

(2011 - 2015). Jeho predchádzajúcim pôsobiskom bola spoločnosť BELIMEX, a. s.,

(2000 - 2011), v ktorej od roku 2008 vykonával funkciu predsedu predstavenstva a

zároveň riaditeľa spoločnosti.
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