
 
 

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 
 

ROZHODNUTIE 
 

 
                  
Číslo: 2022/KOK/SKO/3/44 Bratislava, 28. septembra 2022 

 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní 
SK/0034/OK/2022 začatom dňa 16.9.2022 na základe oznámenia zámeru 
koncentrácie podľa § 9 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podnikateľmi TELUS HOLDING, a.s., so 
sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, IČO: 36 865 214 a SORIA, a.s., so sídlom 
Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 17 318 807 prostredníctvom ich splnomocneného 
právneho zástupcu Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 
Bratislava, IČO: 47 255 731  
 

rozhodol 
 
 
na základe § 11 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že súhlasí s koncentráciou podľa § 7 ods. 
1 písm. b) v spojení s § 7 ods. 5 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej 
súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá má spočívať vo vytvorení 
spoločného podniku s obchodným menom ZAKA Holding s.r.o., so sídlom HubHub, 
Panská 2, 110 00 Praha, Česká republika, ktorý bude trvale vykonávať všetky funkcie 
samostatného ekonomického subjektu a bude vykonávať aktivity v oblasti private 
equity investícií, a to na základe spoločenskej zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi 
spoločnosťou TELUS HOLDING, a.s., so sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, 
IČO: 36 865 214 a spoločnosťou SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, 
IČO: 17 318 807. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poučenie: 
 
Podľa § 27 ods. 1 zákona č.187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v spojení s § 61 ods. 1 zákona            
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok“), proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný rozklad 
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, Drieňová 24,     
826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade podľa §14 ods.1 
zákona rozhoduje Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61 
ods. 1 správneho poriadku včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho 
súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
              (elektronický podpis) 
                                        JUDr. Erika Lovásová 
                        riaditeľka odboru koncentrácií 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
 
JUDr. Andrea Oršulová, PhD.  
advokátka  
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.  
Mickiewiczova 9  
811 07 Bratislava 


