
 

 
  

 
 

 

NOVINKY V SÚŤAŽNOM PRÁVE (ROZHODNUTIA SÚŤAŽNÝCH AUTORÍT, SÚDOV A 

LEGISLATÍVA) 
 

 

 

Andrej Králik 
Zastúpenie Európskej Komisie v SR 
 

Andrej Králik po absolvovaní magisterského štúdia na Právnickej fakulte 
Univerzity Komenského (Mgr.) pokračoval v postgraduálnom štúdiu práva 
Európskej únie na Univerzite v Štokholme (LL.M., summa cum laude) a v 
doktorandskom štúdiu na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite (PhD.). 
Absolvoval študijné pobyty na Duke-Geneva Institute of Transnational Law v 
Ženeve a na univerzitách vo Florencii a Moskve. Do roku 2004 vykonával 
advokáciu na Slovensku. V rokoch 2004 - 2007 pôsobil na Odvolacom senáte 
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu so sídlom v Alicante. V rokoch 2007 
- 2011 pracoval v Európskej komisii, kde sa špecializoval na problematiku 
ochrany hospodárskej súťaže. V súčasnosti pôsobí na Zastúpení Európskej 
komisie na Slovensku. Od roku 2000 vyučuje predmet Právo Európskej únie 

na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je autorom a spoluautorom viacerých učebníc a 
odborných publikácií zameraných najmä na právo hospodárskej súťaže, právo duševného vlastníctva 
a právo EÚ. 

 
 
Radoslav Tóth 
Podpredseda Protimonopolného úradu SR 
 

Radoslav Tóth je podpredsedom Protimonopolného úradu SR od júla 2012. 
Predtým pôsobil v advokátskej kancelárii LAWCORP, s. r. o., kde sa v rámci 
svojej advokátskej praxe venoval najmä súťažnému právu a medzinárodným 
transakciám. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave (2002, titul Mgr.; 2005, titul JUDr.) a postgraduálneho štúdia na 
The London School of Economics vo Veľkej Británii (2007, titul LL.M.). 
Radoslav Tóth prednáša externe na Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského predmet Porovnávacie súťažné právo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predstavenie prednášajúcich 



 

 

Michal Petr 
Podpredseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ČR 
 

Michal Petr pôsobí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2003, 
v roku 2010 bol vymenovaný do funkcie podpredsedu zodpovedného za 
presadzovanie súťažného práva. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity 
Palackého a Masarykovej univerzity. Pred svojím vymenovaním do funkcie 
podpredsedu pôsobil ako riaditeľ Sekcie ekonomiky, legislatívy a 
medzinárodných záležitostí, a ako predseda rozkladovej komisie pre oblasť 
hospodárskej súťaže. Okrem iného zodpovedal za novelizácie zákona o 
ochrane hospodárskej súťaže súvisiacich s členstvom Českej republiky v EÚ, 
revíziou leniency programu či vymedzením pôsobnosti Úřadu vo vzťahu 
k sektorovým regulátorom. V akademickej sfére prednáša súťažné právo na 
Masarykovej univerzite a na Univerzite Palackého v Olomouci. Je autorom 

viacerých publikácií v oblasti súťažného práva a spravodlivého procesu a je členom redakčnej rady 
časopisu Antitrust. 
 

 

VÝMENA CITLIVÝCH INFORMÁCIÍ A „HUB & SPOKE“ KARTELY 
 

 

 
Peter Demčák  
Protimonopolný úrad SR 
 

Peter Demčák je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave (2002). 
Na Protimonopolnom úrade SR pracoval od roku 2006 ako riaditeľ Odboru 
legislatívno-právneho a európskych záležitostí, kde sa sústredil najmä na 
riešenie prípadov v oblasti súťažného práva a rozhodovací proces, taktiež 
zastupoval Úrad v súdnych konaniach a podieľal sa na obhajovaní 
hospodárskej súťaže v rôznych záležitostiach. V roku 2012 začal pôsobiť 
v medzinárodnej advokátskej kancelárii ako špecialista na súťažné právo 
a reguláciu. V roku 2013 bol vymenovaný za riaditeľa Odboru kartelov 
Protimonopolného úradu SR. Je autorom mnohých článkov v oblasti 
súťažného práva a prispieva svojimi príspevkami na rozličných 
konferenciách. 

 
 

Dorota Dudek 
Poľský súťažný úrad  
 

Dorota Dudek je absolventkou Fakulty práva a verejnej správy Univerzity 
Marie Curie Sklodowskej v Lubline. Absolvovala tiež štúdium Amerického 
práva v Center on American Law, dvojročný kurz organizovaný Katolíckou 
univerzitou v Lubline v spolupráci s Chicago- Kent College of Law. V roku 
2013 sa stala členkou Varšavskej komory právnych poradcov. Od roku 2006 
pôsobí na Poľskom súťažnom úrade vo Varšave, kde sa ako case-handler 
podieľa na riešení mnohých prípadov (týkajúcich sa dohôd obmedzujúcich 
súťaž ako aj zneužitia dominantného postavenia).  

 
 



 

 

Andrej Králik 
Zastúpenie Európskej Komisie v SR 
 

Andrej Králik po absolvovaní magisterského štúdia na Právnickej fakulte 
Univerzity Komenského (Mgr.) pokračoval v postgraduálnom štúdiu práva 
Európskej únie na Univerzite v Štokholme (LL.M., summa cum laude) a v 
doktorandskom štúdiu na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite (PhD.). 
Absolvoval študijné pobyty na Duke-Geneva Institute of Transnational Law v 
Ženeve a na univerzitách vo Florencii a Moskve. Do roku 2004 vykonával 
advokáciu na Slovensku. V rokoch 2004 - 2007 pôsobil na Odvolacom senáte 
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu so sídlom v Alicante. V rokoch 2007 
- 2011 pracoval v Európskej komisii, kde sa špecializoval na problematiku 
ochrany hospodárskej súťaže. V súčasnosti pôsobí na Zastúpení Európskej 
komisie na Slovensku. Od roku 2000 vyučuje predmet Právo Európskej únie 

na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je autorom a spoluautorom viacerých učebníc a 
odborných publikácií zameraných najmä na právo hospodárskej súťaže, právo duševného vlastníctva 
a právo EÚ. 

 
 
Natalie Harsdorf 
Rakúsky súťažný úrad 
 

Natalie Harsdorf pôsobí ako zastupujúca riaditeľka na Rakúskom 
súťažnom úrade. Predtým pracovala na úrade ako case-handler a ako 
asistentka na Viedenskej univerzite. Harsdorf študovala právo na 
Univerzite vo Viedni a Dubline a získala titul z College of Europe v 
Bruggách. Stáž na Súdnom dvore Európskej únie a v  Európskej komisii 
taktiež zvýšili jej profesijné skúsenosti. 

 

 

 
 

 
 

UKLADANIE PODMIENOK A POVINNOSTÍ PRI KONTROLE KONCENTRÁCIÍ 
 

 

 
Erika Lovásová 
Protimonopolný úrad SR 
 

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 
v 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.   

 

 
 
 



 

 

Viktor Porubský 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, Európska Komisia 
 

Viktor Porubský pôsobí v tíme Generálneho riaditeľstva pre hospodársku 
súťaž poverenom poskytovaním právneho a analytického usmerňovania 
v oblasti koncentrácií. Na Generálnom riaditeľstve začal pôsobiť v roku 
2006, pričom sa podieľal na riešení množstva vysoko profilových prípadov. 
Pravidelne prednáša na témy súvisiace s koncentráciami v rámci 
Generálneho riaditeľstva  a spolupôsobí v Pracovnej skupine zameranej na 
koncentrácie s národnými súťažnými úradmi. Predtým ako začal pôsobiť 
v Európskej komisii pracoval v advokátskych kanceláriách Linklaters 
a WilmerHale v Bruseli, kde sa venoval najmä európskemu súťažnému 
právu. Viktor Porubský získal titul LL.M na K.U. Leuven (magna cum laude), 
titul M.B.A. na Université Jean-Moulin v Lyone a magisterský titul z práva 

na Univerzite Komenského v Bratislave. Taktiež absolvoval doplnkové študijné pobyty na Centre 
Européen Universitaire – Université Nancy 2 a na Univerzite vo Viedni. 
 
 

Martin Nedelka 
Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.  
 

Martin Nedelka je advokátom a partnerom v bratislavskej a pražskej 
pobočke advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti, ktorá sa výlučne 
špecializuje na oblasť slovenského, českého a únijného súťažného práva, 
regulované odvetvia, verejné obstarávanie a problematiku compliance. 
Študoval právo v Prahe, Regensburgu a Dubline. Je členom Slovenskej 
advokátskej komory, Českej advokátskej komory a Bruselskej advokátskej 
komory. Pôsobí tiež v redakčnej rade revue súťažného práva Antitrust. 
 
 
 
 

 
 
Maria Ulfvensjö Baltatzis 
Swedish Competition Authority 
 

Maria Ulfvensjö Baltatzis je vedúca oddelenia kartelov a koncentrácií na 
švédskom súťažnom úrade. Maria Ulfvensjö Baltatzis začala svoju kariéru 
u švédskeho ombudsmana pre hospodárku súťaž (1986-1991), predchodcu 
súčasného švédskeho súťažného úradu. V roku 1992, odišla do 
súkromného sektora do oblasti telekomunikácií, kde sa zaoberala hlavne 
telekomunikačnou politikou, reguláciou a vyjednávaním. V roku 2000 
začala pôsobiť na švédskom súťažnom úrade. Do roku 2006 sa zameriavala 
na porušenie švédskeho súťažného práva na telekomunikačnom trhu. Od 
roku 2003 bola zodpovedná za kontakty s Národnou poštovou 
a telekomunikačnou agentúrou vo vzťahu k európskemu Regulačnému 
rámcu pre elektronickú komunikáciu. Od roku 2006, sa zameriava na 

kontrolu koncentrácií a v rámci úradu vedie odbor koncentrácií, vrátane koordinácie zdrojov,  
prešetrovania, riadenia kvality a rozhodovania vo fáze 1. Je členkou Pracovnej skupiny pre 
koncentrácie a kontaktnou osobou švédskeho súťažného úradu pre ICN pracovnú skupinu pre 
koncentrácie. 



 

 

POSUDZOVANIE KÚPNEJ SILY A EKONOMICKEJ ZÁVISLOSTI V SÚŤAŽNOM PRÁVE 
 

 
 
Peter Silanič 
Protimonopolný úrad SR 
 

Peter Silanič pôsobí na Protimonopolnom úrade SR od novembra 2012 v 
tíme hlavného ekonóma. V júli 2013 sa stal riaditeľom tohto odboru. Pred 
príchodom na Protimonopolný úrad pôsobil ako výskumný pracovník na 
Prognostickom ústave Slovenskej akadémie vied. Vysokoškolské štúdium v 
oblasti ekonómie a hospodárskej politiky absolvoval v rokoch 2004 – 2009 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Tu následne absolvoval aj PhD. 
štúdium so zameraním na využitie kvantitatívnych metód v oblasti 
regulácie. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského v Bratislave získal v rokoch 2007-2012 magisterský titul v 
oblasti ekonomickej a finančnej matematiky. Počas pôsobenia na 
Protimonopolnom úrade SR absolvoval kurzy Quantitative Methods for 

Competition Analysis a Competition Economics: Abuse of Dominance na Graduate School of 
Economics v Barcelone. 
 
 

Josef Bejček 
Masarykova Univerzita, Brno  
 

V rokoch 1995 – 2001 pôsobil vo funkcii dekana Právnickej fakulty 
Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnosti je vedúcim katedry obchodného 
práva na tejto fakulte. Bol prítomný ako súdny znalec pri mnohých 
významných medzinárodných arbitrážach. Je členom rozkladovej komisie 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od samotného vzniku a pracoval 
tiež v množstve komisií pripravujúcich návrhy nových právnych predpisov 
(okrem iného Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane hospodárskej 
súťaže, Zákona o zadávaní verejných zákaziek) a pôsobí taktiež ako rozhodca 
Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a pri 
Agrárnej komore Českej republiky. Profesor Bejček bol a je členom 
niekoľkých vedeckých rád. Pôsobil v orgánoch Akreditačnej komisie MŠMT 

ČR a Rady vlády ČR pre výskum a vývoj a ako člen odborovej rady Sociálne a ekonomické vedy 
Grantovej agentúry AV ČR. Je členom Akademickej spoločnosti pre súťažné právo (ASCOLA), českej 
skupiny Medzinárodného združenia právnych vied a členom Českej advokátskej komory. Okrem 
iného prednášal vo Viedni, Budapešti, Mníchove, Berlíne, Poznani, Regensburgu, Salzburgu, New 
Yorku, Atlante, Washingtone, Zürichu, Bonne, Aix-en-Provence a ďalších. Pracuje v niekoľkých 
redakčných radách právnických časopisov a v súčasnej dobe je predsedom redakčnej rady odborného 
časopisu pre súťažné právo s názvom Antitrust. Je autorom a spoluautorom mnohých článkov, štúdií, 
učebníc v oblasti súťažného a obchodného práva. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

An Renckens 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, Európska Komisia 
 

An Reckens absolvovala štúdium Obchodného inžinierstva v roku 2004 a 
získala titul Master of Science v odbore ekonómia, so zameraním na 
Industrial Organisation na Univerzite v Leuven v roku 2005. V máji 2008 
získala titul PhD. v aplikovanej ekonómii na Univerzite v Antverpách. V 
rámci svojej výskumnej činnosti v oblasti ekonómie politiky hospodárskej 
súťaže absolvovala stáže na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku 
súťaž Európskej komisie (2005 – 2006) a v RBB Economics (2007). Od mája 
2008 do júna 2010 pôsobila v RBB Economics ako poradca v otázkach 
ekonómie v súťažnom práve. V júni 2010 začala pôsobiť v Európskej 
komisii ako referent pre Belgicko na Generálnom riaditeľstve pre 
hospodárske a finančné záležitosti (DG ECFIN) a momentálne pôsobí ako 

ekonóm na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž (DG COMP). An je členkou Pracovnej 
skupiny pre potravinárstvo na DG COMP (zriadená v 2012), kde sa zaoberá otázkami hospodárskej 
súťaže v potravinovom dodávateľskom reťazci v Európe. 

 
 


