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REGISTRÁCIA A ÚVODNÉ OBČERSTVENIE
ČLENSKÁ SCHÔDZA SLOVCA
REGISTRÁCIA A ÚVODNÝ MIXER S OBČERSTVENÍM
WELCOME NOTE
VYSTÚPENIE PARTNERA PODUJATIA
DISKUSNÝ PANEL
Najčastejšie chyby pri verejnoprávnych zákazkách
(verejné obstarávanie, eurofondy, stavebníctvo),
v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou
VEČERNÝ NETWORKING MIXER

PANELISTI

MODERÁTOR

IVAN HOLÍČ
Úrad pre verejné obstarávanie SR
– inštitút verejného obstarávania

VILIAM KARAS
advokát a regionálny zástupca
SAK pre Bratislavský kraj

BRANISLAV HUDEC
Úrad podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu - eurofondy

REGISTRÁCIA

JURAJ TKÁČ
verejné obstarávanie a stavebné právo
MILAN OLERÍNY
verejné obstarávanie a stavebné právo

VALENTOVICOVA@SLOVCA.SK

Počas celého programu sa bude podávať jedlo, alko a nealko. Zároveň bude prítomný
Róbert Pálenik s ponukou kvalitných vín na degustáciu, preto zvážte príchod autom.

MODERÁTOR

VILIAM KARAS
(advokát a regionálny zástupca pre BA kraj) - Advokát a vedúci partner advokátskej
kancelárie MAPLE & FISH v Bratislave, dlhoročný právny poradca Úradu pre verejné
obstarávanie, pôsobil ako člen rozkladových komisií Úradu pre verejné obstarávanie. Je
členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, kde súčasne pôsobí ako predseda
pracovnej skupiny pre súkromné právo, člen katedry Medzinárodného a európskeho práva
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity kde dlhodobo prednáša Právo Európskej únie.
Právnu prax vykonáva 20 rokov. Špecializuje sa na oblasti: verejné obstarávanie a fondy
Európskej únie, priame zahraničné investície, fúzie a akvizície, energetika, priemyselné
parky, právo hospodárskej súťaže a štátna pomoc, súdne spory. Taktiež pôsobí ako právny
poradca významných zahraničných investorov pri zakladaní a výstavbe priemyselných
parkov. Rozsiahle skúsenosti nadobudol v oblasti fúzií, akvizícií a joint ventures
obchodných a bankových spoločností. Je právnym poradcom mnohých významných
slovenských a zahraničných spoločností. Plynulo komunikuje v talianskom a anglickom jazyku.

PANELISTI

IVAN HOLÍČ
(UVO – inštitút verejného obstarávania) – Od roku 2012 pracuje na Úrade pre verejné
obstarávanie. Do marca tohto roku pracoval na legislatívno-právnom odbore, kde sa venoval
rôznorodej agende – od zastupovania úradu v súdnych sporoch cez vedenie správnych konaní až
po prípravu legislatívy. V súčasnosti pracuje na Inštitúte verejného obstarávania, kde zastrešuje
agendu metodiky a vzdelávania. V rámci svojej činnosti sa venuje aj lektorskej činnosti a
zúčastňuje sa rokovaní pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie pri Európskej komisii.

JURAJ TKÁČ
(verejné obstarávanie a stavebné právo) - pôsobí v advokátskej kancelárii MST Partners s.r.o kde
sa zameriava na aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok a zároveň sa venuje čerpaniu eurofondov
a verejnému obstarávaniu. Niekoľko rokov pracoval v investičnej výstavbe. Má bohaté skúsenosti
s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s
obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale
zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ,
vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné
podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. Je autorom a spoluautorom
viacerých publikácií. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

BRANISLAV HUDEC
(UPVII - eurofondy) – pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
(UPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny
koordinačný orgán. Disponuje 13 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane
skúseností na ÚVO, Ministerstve ﬁnancií SR a v súkromnom sektore. Na UPVII koordinuje a
metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného
obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 2020. Je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného
obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby
úradu, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami so zadávaním zákaziek. Študoval právo na
Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej
činnosti.

MILAN OLERÍNY
(verejné obstarávanie a stavebné právo) - orientuje sa na prípravu projektov a zmluvnú prax
podmienok VOB (nemecká prax) a FIDIC (medzinárodná prax), ktorým sa venuje od roku 1998. Je
autorom 5 kníh, ktoré sa venujú problematike zahraničnej zmluvnej praxe, podmienkam FIDIC a
naviacprácam v prípade veľkých projektov nielen u nás, ale aj zahraničí, kde poskytoval služby
nielen pre privátnych investorov, ale aj pre EBOR a OSN - referencie z projektov v Európe, Afrike,
Mongolsku, Ruskej federácii, na Balkáne a v Strednej Ázii. Špecializácia na veľké projekty
(infraštruktúra, pozemné staviteľstvo) a problematiku naviacprác, autor jedinej knihy o
naviacprácach v stavebníctve (CHBeck) v Slovenskej republike.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

