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Vec: Predloženie návrhu na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie 

Vážené dámy, vážení páni, 

dovoľujeme si Vám predložiť návrh na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné 
obstarávanie. 

Univerzita Kamenského v Bratislave, Právnická fakulta, ako najväčšia a najstaršia 
právnická fakulta pôsobiaca v Slovenskej republike, pre ktorú je verejné obstarávanie 
predmetom čoraz hlbšieho vedeckého aj pedagogického záujmu, a to aj v rámci prebiehajúcej 
odbornej spolupráce s Úradom pre verejné obstarávanie, a ktorá sa vo svojej pedagogickej 
činnosti snaží viesť študentov k tomu, aby si osvojili v čo najväčšej miere poznatky 
a kompetencie týkajúce sa verejného obstarávania, súc si vedomá významu Úradu pre verejné 
obstarávanie ako garanta efektívneho, transparentného a spravodlivého verejného 
obstarávania, v rámci celospoločenského trendu smerujúcemu k skvalitňovaniu s tým 
spojených rozhodovacích procesov v záujme hospodárnosti nakladania s prostriedkami 
verejných rozpočtov a boja proti korupcii, navrhuje ako kandidáta na predsedu Úradu pre 
verejné obstarávanie pána 

JUDr. Miroslava Hliváka, PhD., LLM. 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM, je v súčasnosti advokátom a partnerom 
v renomovanej advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.  
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Navrhovaný kandidát sa narodil v roku . Magisterské štúdium práva 
úspešne absolvoval na Univerzite Kamenského v Bratislave, Právnickej fakulte, kde zároveň 
v roku 2003 úspešne obhájil rigoróznu prácu a zložil rigoróznu skúšku v študijnom odbore 
Občianske právo procesné. Ďalej absolvoval štúdium na The ottingham Trent University, 
BIBS - vysoká škola, kde mu bol v roku 2012 udelený akademický titul LLM (Slovak 
Business Law in the European Union). V roku 2013 úspešne obhájil dizertačnú prácu z oblasti 
športového práva. 

Pri výkone svojej činnosti v právnej praxi sa špecializuje na širšie právne spektrum 
počnúc problematikou verejného obstarávania, cez obchodné právo, správne právo, športové 
právo, až po občianske právo so zameraním predovšetkým na právny režim nehnuteľností. Má 
skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v oblasti investičnej výstavby a riadil tím ľudí 
pracujúcich na projektoch výstavby polyfunkčných objektov. V rámci právnej praxe napríklad 
riešil majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pri výstavbe piateho mostu cez rieku 
Dunaj v Bratislave - Mostu Apollo. 

Je autorom niekoľkých odborných článkov z oblasti obchodného práva, občianskeho 
práva a športového práva. 

Disponuje osvedčením Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s 
utajovanými skutočnosťami, so stupňom utajenia: ,,dôverné". 

Pán doktor Hlivák je zakladajúcim a aktívnym členom Alumni klubu Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (klub absolventov). S našou fakultou aktívne 
spolupracuje nielen ako člen Alumni klubu, ale aj v rámci realizácie niektorých vzdelávacích 
a odborných projektov (napr. letné školy). 

Ako jeden z troch partnerov v advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., 
v ktorej pôsobí niekoľko desiatok advokátov a zamestnancov, má aj preukázateľné skúsenosti 
a zručnosti v oblasti riadenia a manažmentu. 

Právnická fakulta UK tento návrh predkladá na základe dobrého poznania ľudských 
a odborných vlastností navrhovaného kandidáta. Na základe viacerých formálnych 
a neformálnych odborných diskusií konštatujeme, že navrhovaný kandidát disponuje 
kvalitným odborným profilom, pokiaľ ide o problematiku verejného obstarávania, a že jeho 
odborná a hodnotová vízia fungovania Úradu pre verejné obstarávanie je v zhode s víziou 
fakulty týkajúcou sa vzdelávania v tejto oblasti. Veríme, že v prípade úspechu jeho 
kandidatúry by obsadzovanú funkciu vykonával na vysokej úrovni v rovine odbornej, 
manažérskej i ľudskej. 

S pozdravom 

Telefón: Fax: 

+42 J 259244-104 +421 259244-216 

E-mail: 

 
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

dekan fakulty 

Interner: 
sd _prafuk@flaw.uniba.sk ht1p:llwww.jl aw. uniba. sk 



Curriculum Vitae 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM 
Trvale bytom:  Slovenská republika 

mobil:+  
e-mail:  

Dátum narodenia:  
Rodinný stav:  

Vzdelanie: 

1992 -1996 

1996 -2001 

2003 

Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave 

Univerzita J. A. Komenského, Právnická fakulta v Bratislave právo, 
štátna skúška - Mgr. 

Univerzita J. A. Komenského, Právnická fakulta v Bratislave právo, 
rigorózna skúška -JUDr. 

Pracovné skúsenosti: 

2001 -2004 

2005 -2009 

2009-2013 

2013-

JUDr. Jozef Vaculík, advokát 
Pozícia: advokátsky koncipient 
Náplň práce: poskytovanie právnych služieb 

JUDr. Miroslav Hlivák 
Pozícia: advokát 
Náplň práce: poskytovanie právnych služieb 

SOUKENÍK -ŠTRPKA, s. r. o. 
Pozícia: 
Náplň práce: 

advokát, prokurista 
poskytovanie právnych služieb 

SOUKENÍK -ŠTRPKA, s .r. o. 
Pozícia: 
Náplň práce: 

advokát, prokurista a partner 
poskytovanie právnych služieb 

Odborné študijné programy: 

2012 

2013 

Postgraduálne štúdium 
LLM in Slovak Business Law in the European Union 
The Nottingham Trent University, BIBS - vysoká škola 

Doktorandské štúdium 
Panuerópska vysoká škola, Fakulta práva 

Členstvo v orgánoch, komisiách a komorách: 

člen Slovenskej advokátskej komory 
člen Českej advokátskej komory 
predseda Komory pre riešenie sporov pri Slovenskom futbalovom zväze 
člen Legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu 

-



Iné: 

Profil: 

člen Legislatívno-právnej komisie Bratislavského futbalového zväzu 
člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského výboru 
člen Alumni klubu Právnickej fakulty Univerzity Kamenského v Bratislave 

osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami so stupňom utajenia: ,,dôverné" 

-

2001-2004 JUDr. Jozef Vaculík, advokát 

Na pozícii advokátskeho koncipienta som poskytoval právne služby slovenským 
a zahraničným klientom v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva. V rámci 
právnej praxe som zastrešoval majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pri výstavbe 
piateho mostu cez rieku Dunaj v Bratislave - Mostu Apollo (Mostu Košická) a zameriaval sa 
najmä na agendu všeobecných záväzkových vzťahov a parciálnych otázok týkajúcich sa 
verejného obstarávania. 

2005-2017 Advokátska kancelária SOUKENÍK- ŠTRPKA, s. r. o. 

Do advokátskej kancelárie SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o. som nastúpil 0 1.01.200 5. 

V Advokátskej kancelárii SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o. pôsobím ako advokát, 
prokurista a partner, kde vediem vysokokvalifikovaný tím právnikov. 

Pri výkone svojej činnosti poskytujem právne služby v širšom právnom spektre, cez 
obchodné právo, správne právo a občianske právo, so zameraním predovšetkým na právny 
režim nehnuteľností, procesné právo, problematiku verejného obstarávania a športového 
práva. 

Som autorom viacerých odborných článkov z oblasti obchodného práva, občianskeho 
práva a športového práva. Právne služby poskytujem v slovenskom, českom a anglickom 
jazyku. 

Prax v oblasti verejného obstarávania: 

V rámci svojej praxe sa dlhodobo venujem aj problematike verejného obstávania, 
pričom poskytujem právne poradenstvo slovenským a zahraničným klientom Advokátskej 
kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. viac ako sedem rokov. Pracoval som na viacerých 
projektoch, zadaniach, zastupoval som viacerých klientov v súdnych konaniach a poskytoval 
som komplexné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, pričom možno 
poukázať na nasledovné projekty 1

: 

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva vrátane poradenstva v oblasti 
verejného obstarávania vo vybraných otázkach týkajúcich sa problematiky verejného 
obstarávania pre klientov Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Železničná spoločnosť 
Cargo Slovakia, a.s., a OKTE, a.s. V rámci poskytovania právneho poradenstva 

1 V zmysle zákona č. 586/2003 z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov nie je možné uviesť detaily o všetkých zadaniach a klientoch, ktorým som poskytoval právne 
poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. 



v oblasti verejného obstarávania priebežne zabezpečujem vypracovanie a aktualizáciu 
vnútropodnikových smerníc a dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania 
vrátane kompletnej agendy týkajúcej sa záväzkového práva, vypracovanie právnych 
stanovísk a analýz k hmotnoprávnym a procesnoprávnym otázkam klientov 
vyplývajúcim zo zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a z praxe verejného obstarávania. 

Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klienta VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK v súdnom spore o neplatnosť zmluvy uzatvorenej 
ako výsledok verejného obstarávania (Zmluva o prevádzke VEG), ktorej predmetom 
bola prevádzka najväčšej vodnej elektrárne v Slovenskej republike, pred Okresným 
súdom Bratislava II (sp. zn. 24Cb/50/2007), v odvolacom konaní pred Krajským 
súdom v Bratislave (sp. zn. lCob/84/2014), v dovolacom konaní pred Najvyšším 
súdom Slovenskej republiky (sp .zn. 3Obdo/40/2015) a následne aj pred Ústavným 
súdom Slovenskej republiky (sp. zn. ÚS 14/2017). Klient sa v súdnom spore domohol 
neplatnosti Zmluvy o prevádzke VEG, čím došlo k zosúladeniu právneho stavu s 
požiadavkou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klienta Bratislavský samosprávny 
kraj v súdnych sporov týkajúcich sa operačného programu INTERACT. 

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva vrátane poradenstva v oblasti 
verejného obstarávania pre mesto Žiar nad Hronom, ako prijímateľa nenávratného 
finančného príspevku, v rámci realizácie projektu „Centrum zhodnocovania odpadov 
Žiar nad Hronom" realizovaného v rámci Operačného programu Životné prostredie, 
Prioritná os 4- Odpadové hospodárstvo, na základe výzvy s kódom OPZP-PO4-09-l. 

Poskytovanie právneho poradenstva pre klienta zo súkromného sektora pôsobiaceho v 
oblasti stavebníctva vrátane špecializovaných stavieb pri projekte Technologického 
komplexu 8-miestnej kabínkovej lanovej dráhy s úrovňovým nastupovaním vrátane 
stavebných prác - Martinské hole, ktorého verejným obstarávateľom bolo mesto 
Martin. 

Poskytovanie právneho poradenstva vrátane vypracovania zmluvnej dokumentácie na 
dodávku bezpečnostného systému v oblasti signálneho spravodajstva pre silový vládny 
rezort. 

Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klienta zo súkromného sektora 
pôsobiaceho v oblasti reklamy v konaní o určenie neplatnosti rozhodnutia Úradu pre 
verejné obstarávanie o zastavení konania o námietkach a súčasné zastupovanie klienta 
v konaní o určenie neplatnosti zmluvy uzavretej v rámci verejného obstarávania na 
zákazku, ktorej predmetom bolo poskytovanie komplexných služieb zabezpečenia 
nákupu mediálneho priestoru, ktorej verejným obstarávateľom bolo Ministerstvo 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre klienta Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky zahŕňajúce vypracúvanie právnych stanovísk, analýz, 
odporúčaní, osobné konzultácie v oblasti Operačného programu Životné prostredie, 
Operačného programu Kvalita životného prostredia a ostatných programov EÚ 
v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorého 
súčasťou je aj posudzovanie správnosti postupu prijímateľov v procese verejného 

-



obstarávania, ako aj správnosti postupu riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského 
orgánu pri kontrole dodržiavaní postupov verejného obstarávania prijímateľmi 
finančných prostriedkov z programov EÚ. Predmetom posúdenia je  okrem iného 
správnosť postupu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pri výkone 
administratívnej kontroly verejného obstarávania. Súčasťou právneho _poradenstva je  
a j  zastupovanie klienta v súdnych sporoch s prijímateľmi, ktorých predmetom je 
dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

Poskytovanie právneho poradenstva klientom Advokátskej kancelárie SOUKENÍK -
ŠTRPKA, s. r. o. pôsobiacim v rôznych oblastiach podnikateľského sektora 
v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie, s poukazom na špecializáciu na 
revízne postupy, konania o námietkach a odvolacie konania vrátane poradenstva pri 
účasti na verejných obstarávaniach vyhlásených v Slovenskej republike. 

Záverom si dovoľujem uviesť, že som sa svojou dlhodobou prácou v oblasti verejného 
obstarávania taktiež podieľal aj na zisku ocenení, ktoré advokátska kancelária SOUKENÍK -
ŠTRPKA, s. r. o. získala, ako napríklad: 

v rámci tretieho ročníka súťaže "Právnická firma roka 2015" bola Advokátska 
kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. vyhlásená a ocenená ako „odporúčaná 
advokátska kancelária pre oblasť verejného obstarávania". 

v rámci štvrtého ročníka súťaže "Právnická firma roka 2016" bola Advokátska 
kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. vyhlásená a ocenená ako „veľmi 
odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť verejného obstarávania". 

v rámci piateho ročníka súťaže "Právnická firma roka 2017" bola Advokátska 
kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. vyhlásená a ocenená ako „veľmi 
odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť verejného obstarávania". 

Jazykové znalosti: 

Anglický jazyk: 

Vlastnosti a záujmy: 

Vlastnosti: 

Záujmy: 

aktívne 

Zodpovednosť, spoľahlivosť, kreativita, organizačné schopnosti 
a skúsenosť s prácou s ľuďmi. 
Štúdium odbornej literatúry a šport. 

V Bratislave dňa 13. 07. 2017 

-
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SOUKEN ÍK - ŠTRPKA N 

P.T. 
Úrad vlády Slovenskej republ iky 
Námestie slobody 1 
8 1 3  70 Bratislava 

V Bratislave, dňa 1 3 .  07 .  2017  

VEC: Doklad preukazujúci minimálne S ročnú prax vo verejnom obstarávaní  

Vážené dámy a páni ,  

v súlade so zákonom č. 343/2015  Z .  z. o verejnom obstarávan í  a o zmene 
a doplnení n iektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením vlády S lovenskej 
republ i ky č. 268 z 24. OS .  2017 v spojitosti s uznesením vlády Slovenskej repub l i ky 
č. 141  z 29.  03.  2017 a Výzvou na prih lásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné 
obstarávanie týmto Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o . ,  so síd lom 
Šoltésovej 14, 8 1 1  08 Bratislava, IČO : 36 862 7 1 1 ,  zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 57530/B (ďalej len „Advokátska 
kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA") predkladá toto 

p o t v r d e n i e  

preukazujúce min imálne S ročnú prax v oblasti verejného obstarávan ia  pána J UDr. 
M i roslava H l iváka, PhD. ,  LLM, advokáta, so sídlom Šoltésovej 14, číslom l icencie 3958, 
trva le bytom Nad Vá l kom 28, 831 07 Bratislava, ktorý sa aktívne zaoberá/zaoberal 
oblasťou verej ného obstarávan ia  a d lhodobo poskytuje právne poradenstvo a vykonáva 
odbornú prax v oblasti verej ného obstarávania v Advokátskej kancelári SOUKENÍK -
ŠTRPKA počas viac a ko siedmich rokov. 

J UDr. M i roslav H l ivák, PhD. ,  LLM pôsobí v Advokátskej kancelár i i  SOU KENÍK -
ŠTRPKA ako exkluzívne spolu pracujúci advokát (t. j .  a ko samostatne zárobkovo č inná 
osoba) a súčasne proku rista, a teda n i e  je  s ohľadom na zákon č. 586/2003 Z .  z .  
o advokáci i  a o zmene a dop lnen í  zákona č .  455/1991 Zb. o živnostenskom pod nikaní  
(živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov, zamestnancom Advokátskej 
kance lárie  SOUKENÍK - ŠTRPKA . 
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Z tohto dôvodu je toto potvrdenie, potrebné pre účely sp lnen ia podmienok 
uvedených vo Výzve na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verej né 
obstarávan ie, nevyhnutné považovať za dokument rovnocenný k potvrden iu  o výkone 
praxe od zamestnávateľa .  

Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA týmto potvrdzuje, ž e  JUDr.  
M i roslav H l ivák, PhD.,  LLM sa v rámci svojej praxe d l hodobo a a ktívne zaoberá /zaoberal 
problematikou (oblasťou) verejného obstávan ia, pričom poskytuje právne poradenstvo 
slovenským a zahran ičným kl ientom Advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA viac 
ako sedem rokov. Pracoval na viacerých projektoch, zadan iach, zastupoval viacerých 
k l ientov v súdnych konaniach a poskytoval komplexné právne poradenstvo v oblasti 
verejného obstarávan ia,  pričom možno poukázať n a  nasledovné projekty: 

Poskytova nie komplexného právneho poradenstva vráta ne poradenstva v oblasti 
verej ného obstarávania vo vybraných otázkach týkajúcich sa problematiky 
verej ného obstarávan ia  pre k l ientov Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 
a .s . ,  VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Železn ičná spoločnosť 
Cargo Slova kia, a . s . ,  a OKTE, a . s. V rámci poskytovania právneho poradenstva 
v oblasti verejného obstaráva nia priebežne zabezpečuje vypracovanie a 
aktualizáciu vnútropod n ikových smerníc a dokumentov týkajúcich sa verej ného 
obstaráva nia vráta ne kompletnej agendy týkajúcej sa záväzkového práva, 
vypracovan ie  právnych stanovísk a ana lýz k h motnoprávnym a procesnoprávnym 
otázkam kl ientov vyplývajúc im zo zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení  n iektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstaráva ní  a o zmene a doplnení 
n iektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z praxe verejného 
obstarávan ia .  

Poskytovanie právneho poradenstva a zastu povan ie  kl ienta VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK v súdnom spore o neplatnosť zmluvy uzatvorenej 
ako výsledok verej ného obstarávania (Zmluva o prevádzke VEG), ktorej 
predmetom bola prevádzka najväčšej vod nej elektrárne v Slovenskej repu b l ike, 
pred Okresným súdom Bratislava II (sp. zn. 24Cb/50/2007), v odvolacom konaní 
pred Krajským súdom v Bratislave (sp.  zn .  l Cob/84/2014),  v dovolacom konan í  
pred Najvyšším súdom Slovenskej repu b l iky ( s p  . z n .  3Obdo/40/2015)  a následne 
aj pred Ústavným súdom Slovenskej republ iky (sp.  zn. ÚS 14/20 17) .  Kl ient 
sa v súdnom spore domohol neplatnosti Zmluvy o prevádzke VEG, čím došlo 
k zosúladeniu právneho stavu s požiadavkou medzinárodnej zmluvy, ktorou 
je Slovenská repub l ika viazaná .  

Poskytovanie právneho poradenstva a zastupova nie kl ienta Bratislavský 
samosprávny kraj v súdnych sporov týkajúcich sa operačného programu 
I NTERACT. 

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva vrátane poradenstva v oblasti 
verejného obstarávania pre mesto Žiar nad H ronom, ako prijímateľa nenávratného 
finančného príspevku, v rámci realizácie projektu „Centru m zhodnocovan ia  
odpadov Žiar nad H ronom" rea l izovaného v rámci Operačného prog ra m u  Životné 
prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodá rstvo, na základe výzvy s kódom 
OPZP-PO4-09- l .  
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Poskytovanie právneho poradenstva pre klienta zo súkromného sektora 
pôsobiaceho v oblasti stavebníctva vrátan e  špecia l izovaných stavieb pri projekte 
Technolog ického komplexu S-miestnej kabínkovej lanovej dráhy s úrovňovým 
nastupovaním vrátane stavebných prác - Martinské hole, ktorého verej ným 
obstarávateľom bolo mesto Marti n .  

Poskytovanie právneho poradenstva vrátane vypracovania 
dokumentácie na dodávku bezpečnostného systém u  v oblasti 
spravodajstva pre s i lový vládny rezort. 

zmluvnej 
s ignálneho 

Poskytovan ie  právneho poradenstva a zastupovan ie  k l ienta zo súkromného 
sektora pôsobiaceho v oblasti reklamy v konan í  o u rčenie neplatnosti rozhod nutia 
Úradu pre verejné obstarávanie o zastavení konan ia  o námietkach a súčasné 
zastupova n ie  k l ienta v konaní o určen ie  neplatnosti zmluvy uzavretej v rámci 
verej ného obstarávania na zákazku, ktorej predmetom bolo poskytovanie 
komplexných sl užieb zabezpečenia nákupu mediá lneho priestoru, ktorej verejným 
obstarávateľom bolo M i n isterstvo dopravy a výstavby Slovenskej repub l i ky. 

Poskytova n ie  komplexného právneho poradenstva pre k l ienta M in isterstvo 
životného prostredia Slovenskej republ iky zahŕňajúce vypracúvan ie  právnych 
stanovísk, ana lýz, odporúčaní, osobné konzultácie v oblasti Operačného progra m u  
Životné prostredie, Operačného progra m u  Kvalita životného prostredia 
a ostatných programov EÚ v pôsobnosti M in isterstva životného prostredia 
Slovenskej repub l i ky, ktorého súčasťou je aj posudzovanie správnosti postupu 
prijímateľov v procese verejného obstaráva nia,  a ko aj správnosti postupu 
riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu pr i  kontrole dodržiava ní 
postupov verejného obstarávan ia  prijímateľmi finančných prostriedkov 
z programov EÚ. Predmetom posúdenia je okrem iného správnosť postupu 
riadiaceho orgánu a lebo sprostredkovateľského orgánu pri výkone 
administratívnej kontroly verej ného obstaráva n ia .  Súčasťou právneho 
poradenstva je aj zastu povan ie  k l ienta v súd nych sporoch s prijímateľmi, ktorých 
predmetom je dodržiavan ie  zákona o verejnom obstarávaní a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Poskytovan ie  právneho poradenstva k l ientom Advokátskej kancelárie SOU KENÍK -
ŠTRPKA, s .  r. o. pôsobiacim v rôznych oblastiach podnikateľského sektora 
v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie, s poukazom na špecial izáciu 
na revízne postupy, kona n ia  o námietkach a odvolacie konania vrátane 
poradenstva pri účasti na verejných obstarávaniach vyhlásených v Slovenskej 
repub l i ke .  

JUDr. M i roslav H l ivák, PhD. ,  LLM sa poskytovaním právneho poradenstva 
a výkonom svojej odbornej praxe v oblasti verej ného obstarávania zaslúžil okrem iného 
aj o významné ocenenia,  ktoré získala Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, ako 
napríklad : 

v rámci tretieho ročníka súťaže "Právnická firma roka 2015"  bola Advokátska 
kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA vyh lásená a ocenená a ko „odporúčaná 
advokátska kancelária  pre oblasť verej ného obstarávania".  
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v rámci štvrtého ročníka súťaže "Právnická firma roka 2016"  bola Advokátska 
kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA vyhlásená a ocenená ako „veľmi odporúčaná 
advokátska kancelária pre oblasť verejného obstarávania" .  
v rámci piateho ročníka súťaže "Právnická firma roka 2017"  bola Advokátska 
kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA vyhlásená a ocenená a ko „veľmi odporúčaná 
advokátska kancelária pre oblasť verejného obstarávan ia" . 

Pri výkone svojej č innosti sa JUDr.  M i roslav H l ivák, PhD . ,  LLM okrem problematiky 
verejného obstarávan i a  zameriava aj na širšie právne spektrum cez obchod né právo, 
správne právo, občianske právo so zamera n ím predovšetkým na právny režim 
nehnuteľností, procesné právo a problematiku športového práva. 

Záverom s i  dovoľujeme podotknúť, že vzhľadom na obmedzen ia  zakotvené 
vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej repub l iky n ie  je možné uviesť 
bl ižšie informácie o všetkých prípadoch a kl ientoch, ktorým JUDr .  M i roslav Hl ivák, PhD. ,  
LLM poskytova l, resp. poskytuje právne poradenstvo v oblasti verej ného obstarávania.  

S úctou 

Advokátska kancelária 
SOU KENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. 

J U Dr.  David Soukeník 
advokát a konateľ 




