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Číslo: 2021/KOH/SKO/3/12 Bratislava 10. marca 2021 
 
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní 
číslo SK/0008/OK/2021 začatom dňa 22.02.2021 na základe oznámenia koncentrácie 
podľa § 10 ods. 7 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov podnikateľom Berger 
Holding SE, so sídlom na Äußere Spitalhofstraße 19, D-94036 Passau, Spolková 
republika Nemecko, IČO (HRB): 10245, zastúpeným splnomocneným právnym 
zástupcom advokátskou kanceláriou bnt attorneys-at-law, s.r.o, Cintorínska 7, 811 08 
Bratislava, IČO: 35 886 978   
 
 

r o z h o d o l 
 
 
na základe § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov tak, že s ú h l a s í 
s koncentráciou spočívajúcou podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. 
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 
rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Berger Holding SE, so sídlom na 
Äußere Spitalhofstraße 19, D-94036 Passau, Spolková republika Nemecko, IČO 
(HRB): 10245 nad podnikateľom Berger Slovakia, a.s., ulica J. Kráľa, 018 63 Ladce, 
IČO: 31 634 273, ktorý  výlučne priamo kontroluje spoločnosť Považská cementáreň, 
a.s., ulica J. Kráľa, 018 63 Ladce, IČO: 31 615 716, a to na základe Kúpnej zmluvy 



2 
 

o kúpe akcií, ktorú dňa [........................]1 uzatvorili spoločnosť Berger Holding GmbH, 
so sídlom na Äußere Spitalhofstraße 19, D-94036 Passau, Spolková republika 
Nemecko, IČO (HRB): 5219 ako kupujúci a Ing. Anton Barcík, Slatinská 2342/191, 018 
61 Beluša ako predávajúci. 
 
O d ô v o d n e n i e : 
 
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len 

„úrad“) bolo dňa 22.02.2021 podaním zaevidovaným pod číslom 
PMU/443/2021/OK - 957/2021 od podnikateľa Berger Holding SE, so sídlom na 
Äußere Spitalhofstraße 19, D-94036 Passau, Spolková republika Nemecko, IČO 
(HRB): 10245 (ďalej len „Berger Holding SE“ alebo „Oznamovateľ“), zastúpeného 
splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou bnt attorneys-at-
law, s.r.o, Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 886 978 doručené oznámenie 
koncentrácie (ďalej len „Oznámenie“) podľa § 10 ods. 7 zákona č. 136/2001 Z. z. 
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 
rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Týmto podaním bolo začaté správne 
konanie vo veci predmetnej koncentrácie vedené pod číslom SK/0008/OK/2021 
a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 23.02.2021 plynúť lehota 
25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia.   
 

2. Vychádzajúc z informácií a podkladov predložených v Oznámení, koncentrácia 
spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly spoločnosťou Berger Holding SE nad 
spoločnosťou Berger Slovakia, a.s., ulica J. Kráľa, 018 63 Ladce, IČO: 31 634 273 
(ďalej len „Berger Slovakia“), ktorá  výlučne priamo kontroluje spoločnosť Považská 
cementáreň, a.s., ulica J. Kráľa, 018 63 Ladce, IČO: 31 615 716 (ďalej len „PCLA“) 
a zároveň výlučne nepriamo kontroluje spoločnosť LADCE Betón, s.r.o., ulica J. 
Kráľa, 018 63 Ladce, IČO: 31 333 389 (ďalej len „LADCE Betón“). 

 
3. Účastníkom správneho konania je podnikateľ Berger Holding SE. Účastníkmi 

koncentrácie sú podnikateľ Berger Holding SE na strane nadobúdateľa 
a podnikateľ Berger Slovakia na strane nadobúdaného. 
 

4. Podľa Oznámenia Oznamovateľ je holdingová spoločnosť, ktorá nevyrába tovary 
ani neposkytuje služby. Kľúčové sú jej 3 divízie, a to Berger Rohstoffe GmbH a 
Berger Bau riadené z Nemecka a Berger Beton riadená z Českej republiky. 
BERGER Rohstoffe GmbH sa špecializuje na ťažbu prírodných surovín, resp. 
výrobu produktov z týchto surovín, ako je napr. štrk, štrkové zmesy, prírodný 
piesok, lomový kameň. BERGER Rohstoffe GmbH má štrkovne na dvoch miestach 
v Nemecku: v Altenau v Brandenbursku a Paschwitz v Sasku, pričom súčasne 
vyššie uvedenými produktmi zásobuje divíziu Berger Beton v Nemecku. Divízia 
Berger Beton je platforma pre stavebné materiály skupiny Berger. Viac než 70 
betonární v Nemecku,  v západných, stredných a južných Čechách a v západnom 
Poľsku zabezpečuje plošné pokrytie regiónov betónom.  Divízia Berger Bau so 
sídlom v Passau disponuje stavebnými dvormi, dielňami, miešačkami asfaltu a 
prefabrikovaným závodom a pôsobí na trhu v Nemecku. V súčasnosti Berger 

                                            
1 Obchodné tajomstvo účastníka koncentrácie – dátum uzatvorenia zmluvy 
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Holding SE na slovenskom trhu priamo pôsobí prostredníctvom účastníka 
koncentrácie Berger Slovakia, avšak pred koncentráciou nedisponuje zatiaľ 
kontrolou nad touto spoločnosťou. 
 

5. Ako vyplýva z Oznámenia, nadobúdaná spoločnosť Berger Slovakia je holdingová 
spoločnosť. Ťažiskom jej činnosti je poskytovanie marketingových služieb pre 
PCLA. Berger Slovakia ďalej zabezpečuje predaj cementu v maloobchodnej 
predajnej sieti pre slovenský trh. Jej dcérska spoločnosť PCLA ťažiskovo pôsobí v 
oblasti výroby a predaja šedého cementu a prípadne slinku na trhoch v Slovenskej 
republike, Českej republike, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. Dcérska spoločnosť 
PCLA, spoločnosť LADCE Betón pôsobí v oblasti výroby betónu, ktorý dodáva na 
území Slovenskej republiky v lokalite [...................................................................]2. 
 

6. Vychádzajúc z informácií a podkladov uvedených v Oznámení a podporne tiež z 
rozhodnutí Európskej komisie3 (ďalej len „Komisia“), v súvislosti s trhom cementu 
úrad posudzoval trh v základnej segmentácii na šedý a biely cement. Skupina 
Berger neprodukuje šedý cement, tzn. nemá podiel či už priamo alebo nepriamo v 
žiadnej cementárni. PCLA produkuje iba šedý cement. Na základe uvedeného úrad 
uzavrel, že koncentráciou nedochádza k horizontálnemu prekrytiu účastníkov 
koncentrácie pri výrobe šedého cementu.  

 
7. V predchádzajúcich rozhodnutiach Komisia tiež vychádzala z predpokladov, že 

rozsah relevantných geografických trhov šedého cementu bol určený okruhovou, 
prípadne spádovou vzdialenosťou od závodu/cementárne, v ktorej sa môže cement 
vyrábať, pričom ako rádius bola ustálená vzdialenosť cca. 250 km od cementárne4. 
PCLA štandardne dodáva cement do vzdialenosti cca. 250 až 300 km od Ladiec. 
Súčasne podľa Oznámenia PCLA z dôvodu dlhších prepravných vzdialeností a s 
tým spojenými vysokými prepravnými nákladmi nie je schopná kontinuálne 
realizovať dodávky cementu pre podniky patriace do skupiny Berger Holding SE, 
ktoré pôsobia na nemeckom, českom a poľskom stavebnom trhu. V mimoriadnych 
prípadoch na účely vykrytia prechodného nedostatku dodáva PCLA cement aj 
spoločnostiam/betonárňam Berger Holding SE v ČR. Z celkovej produkcie tvorí 
tento predaj len zanedbateľnú časť. Vzhľadom na to, že betonárne Berger Holding 
SE sú na hranici alebo za hranicou spádovej oblasti trhu šedého cementu PCLA 
úrad uzavrel, že táto koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy ani z vertikálneho 
hľadiska dodávateľsko-odberateľských vzťahov cementáreň – betonáreň.  
 

8. LADCE Betón ako dcérska spoločnosť PCLA, pôsobí v oblasti výroby a dodávky 
transportbetónu, ktorý dodáva pre slovenský stavebný trh v lokalite [.............. 
.............................................................]5. Zmysluplným rádiusom na dodávky 

                                            
2 Obchodné tajomstvo účastníka koncentrácie – pôsobenie na trhu 
3 vec M.7009 – Holcim/Cemex West; vec M.7744 - HEIDELBERGCEMENT / ITALCEMENTI 
z 26.5.2016, bod 27 
4 vec M.7054 – Cemex / Holcim Assets z 9. septembra 2014, recitál 52; M.7009 – Holcim / Cemex West, 
z 5. júna 2014, recitál 64; M.460 – Holdercim/Cedest z 6. júla 1994, recitál 16; M.1030 – 
Lafarge/Redland, z 16. decembra 1997, recitál 16; M.1157 – Skanska/Scancem z 11. novembra 1998, 
recitál 56; M.2317 – Lafarge/Blue Circle (II) z 1. marca 2001, recitál 8; Vec: M.3572 – Cemex/RMC, z 8. 
decembra 2004, recitál 20.; Vec: M.7878 – HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex 
Croatia, spádové oblasti sa čiastkovo líšili s prihliandutím na charakteristiky konkrétnych trhov a 
regiónov, pre účely tohto rozhodnutia je však postačujúce vychádzať z tohto základného údaju 
5 Obchodné tajomstvo účastníka koncentrácie – pôsobenie na trhu 
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transportbetónu je podľa Oznámenia vzdialenosť do 40 km od konkrétnej 
prevádzky. Keďže všetky betonárne spoločnosti Berger Holding SE pôsobia 
v oveľa väčšej vzdialenosti ako tu uvádzaná spádová oblasť, úrad uzavrel (bez 
nutnosti uzavretia geografickej definície trhu výroby a dodávky transportbetónu), 
že ani pri horizontálnom trhu transportbetónu táto koncentrácia nevzbudzuje 
súťažné obavy. 

 
9. Vychádzajúc zo zistených skutočností úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným 

odôvodnením. Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad 
k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona, nakoľko 
značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia 
alebo posilnenia dominantného postavenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia.  

 
Poučenie: 
Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o ochrane hospodárskej súťaže“), 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 § 18 
ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže 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) 
 Ing. Boris Gregor 
 podpredseda 
     Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

bnt attorneys-at-law, s.r.o, 
Cintorínska 7  
811 08 Bratislava 
IČO: 35 886 978 


