
 

 
  

 
NOVINKY V SÚŤAŽNOM PRÁVE  

(ROZHODNUTIA SÚŤAŽNÝCH AUTORÍT, SÚDOV A LEGISLATÍVA) 
 

 

 
 
Tibor Menyhart 
Protimonopolný úrad SR 
 

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). 
 
 

 

 
 
Hynek Brom 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ČR 
 

Hynek Brom  je absolventom Právnickej fakulty Západočeskej univerzity 
v Plzni, kde od roku 2000 aj vyučuje na katedre verejnej správy. V rokoch 
2000 až 2002 pôsobil ako vedúci sekretariátu hajtmana Plzenského kraja. V 
rokoch 2002 až 2009 pracoval ako zástupca starostu a neskôr ako starosta 
mestského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 pôsobil v niekoľkých odborných 
orgánoch Zväzu miest a obcí ČR a odborných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú 
organizáciou a výkonom verejnej správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže nastúpil v novembri 2009 ako riaditeľ Sekcie verejnej podpory a 
správy úradu a o mesiac neskôr bol menovaný za I. podpredsedu. Od 1. marca 
2016 stojí v čele Sekcie hospodárskej súťaže. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predstavenie prednášajúcich 



 

 

ÚČASŤ KONZORCIÍ VO VEREJNÝCH SÚŤAŽIACH Z POHĽADU OCHRANY 

HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE 
 

 

 
 
Juraj Beňa 
Protimonopolný úrad SR 
 

Juraj Beňa pôsobí na Protimonopolnom úrade SR ako case handler odboru 
kartelov od roku 2013. Pred príchodom na Protimonopolný úrad pôsobil 
v medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde sa venoval predovšetkým 
obchodnému a sporovému právu. Je absolventom Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.) a postgraduálneho štúdia na 
Universiteit van Amsterdam (LLM). Venuje sa prednáškovej a lektorskej 
činnosti v oblasti súťažného práva a verejného obstarávania.  
 
 
 

 
 
Katarina Magnusson 
Konkurrensverket, Švédsko 
 

Katarina Magnusson pôsobí ako poradkyňa pre hospodársku súťaž na 
švédskom súťažnom úrade od roku 2008. Pred príchodom na súťažný úrad 
pracovala ako zástupkyňa riaditeľa pre politiku a projektová manažérka na 
švédskej konfederácii zamestnávateľov a ako administratívna pracovníčka 
na švédskom národnom kontrolnom úrade. Katarina Magnusson 
absolvovala magisterské štúdium v oblasti podnikania a ekonomiky na 
univerzite v Štokholme a postgraduálne štúdium v oblasti práva 
hospodárskej súťaže EÚ na kráľovskej akadémii v Londýne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Robert Moldén 
Gärde Wesslau 
 

Robert Moldén má takmer dvadsaťročné skúsenosti v oblasti práva 
hospodárskej súťaže a práva verejného obstarávania zo svojho pôsobenia na 
švédskom súťažnom úrade, v Európskej komisii, na odvolacom súde 
v Göteborgu a v medzinárodných právnických firmách Baker & McKenzie, 
Skadden Arps a Van Bael & Bellis v Štokholme a v Bruseli. Je vedúcim skupiny 
pre hospodársku súťaž v spoločnosti Gärde Wesslau, jednej z desiatich 
najväčších právnických firiem vo Švédsku. Je členom švédskej advokátskej 
komory v Göteborgu, ako aj členom nemeckej advokátskej komory 
v Hamburgu. Robert Moldén získal titul LL.M. zo švédskeho a nemeckého 
práva na Univerzite v Štokholme a na Univerzite v Kiel. Má taktiež titul LL.M. 
z európskeho súťažného práva, ktorý získal na College of Europe v Brugách a 

titul Maîtrise en Sciences Economiques z univerzity v Paríži. Robert Moldén je doktorandom na 
Stockholm School of Economics, kde tento rok plánuje predložiť svoju dizertačnú prácu o hospodárskej 
súťaži a verejnom obstarávaní. Pravidelne prednáša o práve hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania na univerzite v Štokholme, ako aj v rámci programu International Master in Public 
Procurement Management (IMPPM) na univerzite v Ríme Tor Vergata. 

 
Petr Zákoucký 
Clifford Chance LLP 

  
Petr Zákoucký zastáva pozíciu Counsel v advokátskej kancelárii Clifford 
Chance v Prahe a má na starosti prax kancelárie v oblasti energetiky, 
hospodárskej súťaže a verejného obstarávania. Svojich klientov zastupuje 
v oblastiach vývoja nových projektov, v M&A, spoločných podnikov a sporov 
v rámci Českej republiky, ale aj v širšom regióne. Pravidelne vystupuje na 
rôznych konferenciách (napríklad TOPGAS, CEPKON, konferencia Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže). Pol roka pracoval s tímom spoločnosti 
Clifford Chance pre hospodársku súťaž v Bruseli. Pred vstupom do Clifford 
Chance pracoval v právnickej firme White & Case; tiež absolvoval stáž na 
Všeobecnom súde Európskej únie v Luxemburgu a na generálnom 
riaditeľstve pre hospodársku súťaž Európskej komisie v Bruseli.  V roku 2002 
absolvoval magisterské štúdium práva na Karlovej univerzite v Prahe, v rámci 

ktorého absolvoval ročný výmenný pobyt na Právnickej fakulte v Manchestri (2001). Absolvoval tiež 
študijné progrmy v Tuebingen (2004) a v Amsterdame (2005). v rámci ktorých získal titul LL.M. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KONKURENCIA VO VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVE NA SLOVENSKU 
 

 
Ondrej Marušiak 
Protimonopolný úrad SR 
 

Ondrej Marušiak pôsobí na Protimonopolnom úrade SR od roku 2010. Zo 
začiatku pracoval na Odbore koncentrácií a od roku 2013 je členom tímu 
hlavného ekonóma. Vysokoškolské štúdium v oblasti ekonomickej a finančnej 
matematiky absolvoval v rokoch 2004 – 2009 na Univerzite Komenského 
v Bratislave, kde aj úspešne ukončil doktorandské štúdiu so zameraním na 
aplikovanú matematiku. Počas pôsobenia na Protimonopolnom úrade SR 
absolvoval kurzy Quantitative Methods for Competition Analysis, Competition 
Economics: Abuse of Dominance a Energy Economics na Graduate School of 
Economics v Barcelone. 
 
 

 

Eliška Mamdaniová  
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž Európskej komisie 
 

Eliška Mamdaniová študovala na Právnickej fakulte UK a Paneurópskej 
vysokej škole v Bratislave a na Erasmus University v Rotterdame. Po krátkom 
pôsobení v legislatíve na Ministerstve spravodlivosti SR pracovala v odbore 
bankového práva v Európskej banke pre obnovu a rozvoj v Londýne. V 
súčasnosti pôsobí na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž 
Európskej komisie v Bruseli. Začínala v oblasti štátnej pomoci, posledných 6 
rokov sa venuje protimonopolnému právu v sektore dopravy a poštových 
služieb.  

 

 

 

 

László Ivan 
Arriva Slovensko 
 

László Ivan vyštudoval podnikové financie na Corvinus univerzite v 
Komárne a v Budapešti. Pracoval v poradenskej spoločnosti Central 
European Management Intelligence, kde jedným z jeho úspešných 
projektov bol proces reštrukturalizácie najväčšej spoločnosti poskytujúcej 
verejnú dopravu v Maďarsku s dosiahnutou úsporou 50 miliónov eur. Ako 
rešpektovaný profesionál v oblasti dopravy nastúpil do spoločnosti 
ARRIVA v roku 2009, zohral kľúčovú rolu pri rozvoji podnikania skupiny 
ARRIVA na Slovensku ako súčasť manažérskeho tímu regiónu strednej a 
východnej Európy. Do funkcie generálneho riaditeľa spoločností ARRIVA 

na Slovensku bol vymenovaný v decembri 2013. V súčasnosti vedie spoločnosti skupiny ARRIVA, ktoré 
na Slovensku zamestnávajú takmer 2 400 ľudí, prevádzkujú vyše 1 350 autobusov a majú ročný objem 
tržieb takmer 100 miliónov eur. 
 


