
 

 
  

 

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 univerzity (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 Competition Law. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 súvisiace 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. 
 

 

INŠPEKCIE VO SVETLE NÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO SÚŤAŽNÉHO PRÁVA 
 

 

 
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. 

 
 

Juraj Schwarcz 
Všeobecný súd Európskej únie 
 

Juraj Schwarcz narodený v roku 1952; doktor práv (Univerzita Komenského 
v Bratislave, 1979); podnikový právnik (1975 - 1990); tajomník poverený 
obchodným registrom pri Mestskom súde v Košiciach (1991); sudca 
Mestského súdu v Košiciach (január - október 1992); sudca a predseda 
senátu Krajského súdu v Košiciach (november 1992 - 2009); sudca 
pridelený na Najvyšší súd Slovenskej republiky, obchodný senát (október 
2004 - september 2005); predseda obchodnoprávneho kolégia Krajského 
súdu v Košiciach (október 2005 - september 2009); externý člen Katedry 
obchodného a hospodárskeho práva Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 
(1997 - 2009); externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie (2005 
- 2009); sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2009. 



 

 

Jindřich Kloub 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, Európska komisia 

 
Jindřich Kloub je senior case handler na odbore kartelov Generálneho 
riaditeľstva pre hospodársku súťaž, v Európskej komisii, kde sa zaoberá 
všetkými aspektmi vyšetrovania a postihovania medzinárodných kartelov. 
Pred nástupom na Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž pracoval 
v súkromnom sektore v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Prahe, 
Českej republike, kde sa zaoberal obchodným a súťažným právom. Jindřich 
vyštudoval právo na Karlovej univerzite v Prahe a získal titul LL.M. na 
Columbia University v New Yorku (Harlan Fiske Stone Scholar). Vyučuje 
právo hospodárskej súťaže EÚ na Katolíckej univerzite v Lille a v Paríži 
a pravidelne publikuje a prednáša na konferenciách o všetkých oblastiach 
práva hospodárskej súťaže. Jindřich je členom sekcie protimonopolného 
práva Združenia amerických právnikov. 

 
 

EKONOMICKÝ PRÍSTUP PRI POSUDZOVANÍ VERTIKÁLNYCH EFEKTOV 
(ANTITRUST A KONTROLA KONCENTRÁCIÍ) 

 

 
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. 
 

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.   

 

 
 
 



 

 

Jiří Kindl 
advokát, partner, Weil, Gotshal & Manges 
 

Jiří Kindl pôsobí v advokátskej kancelárii Weil, Gotshal & Manges, s.r.o, kde 
sa dlhodobo špecializuje najmä na problematiku ochrany hospodárskej 
súťaže. Vyštudoval summa cum laude Právnickú fakultu Karlovej univerzity v 
Prahe. Právo tiež študoval na University of Limerick V Írsku a v rámci 
postgraduálneho kurzu Magister Juris na Právnickej fakulte, University of 
Oxford (University College), kde získal vyznamenanie (Distinction), Clifford 
Chance Prize (najlepší študent ročníka v programe Magister Juris), Winter 
Williams Prize (najlepší študent v predmete European Business Regulation) 
Monckton Chambers Prize (najlepší študent v predmete Competition Law). 
Je spoluautorom publikácií Súťažné právo (Praha: CH Beck, 2006, 2012) 
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár (Praha: C. H. Beck, 2007, 
2010). Je tiež autorom odbornej monografie Kartelové distribučné dohody 

(Praha: CH Beck, 2009). Pravidelne na tému ochrany hospodárskej súťaže publikuje v ČR a v zahraničí. 
Externe vyučuje súťažné právo na Právnickej fakulte UK v Prahe. Je pravidelne spomínaný medzi  
najlepšími právnikmi v oblasti hospodárskej súťaže v Českej republike prakticky vo všetkých 
relevantných referenčných publikáciách (např. Chambers Europe, PLC Which Lawyer? – Cross border 
competition, Global Competition Review, IFLR Guide –World's leading competition & antitrust 
lawyers, Best lawyers atp.). 
 
 
Borbála Szathmáry  
Competition and Markets Authority, Veľká Británia  
 
Borbála Szathmáry  v súčasnosti pôsobí ako ekonomická analytička (Vedúca výskumu a hodnotenia) 
na Competition and Markets Authority vo Veľkej Británii. Predtým pôsobila ako ekonómka v Office of 
Fair Trading vo Veľkej Británii a na maďarskom súťažnom úrade a absolvovala stáž v tíme hlavného 
ekonóma na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž, v Európskej komisii. Získala magisterský 
titul v ekonomickom odbore na Corvinus University v Budapešti a magisterský titul v oblasti 
hospodárskej súťaže a trhovej regulácie na Barcelona Graduate School of Economics. 
 
  


