
Významné advokátske kancelárie | 2020 | 111

I

IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. 

Advokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. 
poskytuje právne služby na slovenskom trhu od 
roku 2008 a tvorí ju približne 20členný tím práv-
nikov. Právnici pôsobiaci v advokátskej kance-
lárii majú skúsenosti s transakciami v domácom 
prostredí, ako aj s medzinárodným prvkom. 
Kancelária sa zameriava najmä na oblasť insol-
vencie, IT a duševné vlastníctvo, sporovú agen-
du, súťažné právo, M&A, korporátne, obchodné 
a pracovné právo, ale aj ďalšie špecifické oblasti 
podľa potrieb klientov.

INSOLVENCIA
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. má bohaté skúsenosti v ob-
lasti konkurzov a reštrukturalizácií obchodných spo-
ločností. V oblasti insolvenčného práva spolupra-
cuje s viacerými významnými bankami. Advokátska 
kancelária v súčasnosti (priamo alebo prostredníc-
tvom dcérskej správcovskej spoločnosti I & R KON-
KURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.) administruje 
insolvenčné konania v celkovom objeme približne 
550 miliónov eur. V minulom roku (priamo alebo 
prostredníctvom dcérskej správcovskej spoločnosti) 
poskytovala komplexné insolvenčné poradenstvo 
v mimoriadne komplikovanom konkurze spoločnosti 
prevádzkujúce kúpele s takmer 180ročnou históriou 
a približne 120 zamestnancami alebo spoločnos-
ti vyrábajúcej pletené poťahy na matrace, ktorý je 
z hľadiska počtu zamestnancov najväčším konkur-
zom vyhláseným v roku 2018 na Slovensku. Medzi 
najväčšie projekty, v ktorých poskytovala advokátska 

kancelária v minulom roku insolvenčné poradenstvo 
ďalej patrí konkurz prvého slovenského outletového 
centra, konkurz spoločnosti podnikajúcej vo výrobe 
a vývoji univerzálnych dokončovacích strojov, kon-
kurz spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou za-
meranej na výkup, odber, spracovanie a distribúciu 
odpadov za účelom ich zhodnotenia, konkurz spo-
ločnosti podnikajúcej vo výrobe kovových konštruk-
cií, konkurz spoločnosti podnikajúcej v energetike 
a ďalšie. Advokátska kancelária zastupovala ďalších 
slovenských a zahraničných veriteľov v konkurzných 
a reštrukturalizačných konaniach ako aj samotných 
konkurzných a reštrukturalizačných správcov nie len 
na Slovensku ale aj v zahraničí.

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti v minulom 
roku vykonávala funkciu dozorného správcu spo-
ločnosti podnikajúcej v oblasti výroby technic-
kých vlákien pre airbagy, pneumatiky, laná, siete 
a tkanie s približne 450 zamestnancami s dcérskou 
spoločnosťou v Lotyšsku s približne 150 zamest-
nancami a pivovarníckej spoločnosti. V súčasnosti 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti advokátska 
kancelária vykonáva funkciu reštrukturalizačného 
správcu spoločnosti podnikajúcej v oblasti občian-
skej, bytovej a priemyselnej výstavby, výstavby ciest, 
montáže oceľových a prefabrikovaných skeletov ako 
aj spoločnosti podnikajúcej v poľnohospodárstve 
a lesníctve.

Správcovská kancelária v súčasnosti administruje pri-
bližne 80 konkurzných a reštrukturalizačných konaní.
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HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Advokátska kancelária v roku 2019 zastupovala jed-
ného z účastníkov konania, ktorému bola uložená 
pokuta v konaní pred Protimonopolným úradom vo 
veci súdneho prieskumu rozhodnutia a poskytova-
la právne poradenstvo v súvislosti s prešetrovaním 
podozrenia z kartelového konania. Taktiež pripravo-
vala a aplikovala pre klientov compliance programy. 
Kancelária posudzovala súťažno-právne aspekty pri 
príprave viacerých joint-venture v celkovej hodnote 
cca 350 mil. eur.

IT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Advokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. sa 
orientuje na zastupovanie širokého spektra spo-
ločností z oblasti informačných technológií, medzi 
ktoré patria tak start-upové spoločnosti, výrob-
covia high-tech zariadení a čipov, poskytovateľov 
služieb spojených s využitím bezpilotných dronov, 
prevádzkovatelia systémov platobných terminálov, 
bankových systémov, stravovacích kariet, podpo-
ry mobilným operátorom, ale aj poskytovateľom 
komplexných riešení IT infraštruktúr, jednému 
z najväčších softwarových domov na Slovensku, 
ďalej spoločnosti s najvyšším podielom na trhu 
ERP riešení pre plánovanie a riadenie podnikových 
procesov.

V oblasti duševného vlastníctva poskytuje advokát-
ska kancelária právne služby najmä niekoľkým vy-
davateľstvám printových médií, prevádzkovateľom 
internetových portálov a prevádzkovateľom rozhla-
sového vysielania. Klientov zastupuje v autorskopráv-
nych konaniach, konaniach o ochrane osobnostných 
práv ako aj v konaniach priemyselno-právnych vráta-
ne zastupovania pred Úradom priemyselného vlast-
níctva. V roku 2019 sme poskytovali autorskoprávnu 
a osobnostnoprávnu podporu pri produkcii celove-
černého filmu.

M&A
V rámci transakčnej agendy advokátska kancelária 
v roku 2019 zastrešila niekoľko významných tran-
sakcií, predovšetkým poskytovala právne poraden-
stvo klientovi – developerovi v súvislosti so vstu-
pom strategického zahraničného spoluinvestora 
a známej developerskej spoločnosti do projektu 
výstavby významného polyfunkčného centra v Bra-

tislavskom podhradí – lokalita Vydrica s vytvore-
ním spoločného podniku ( joint venture) v hodnote 
niekoľkých desiatok miliónov eur. Advokátska kan-
celária ďalej poskytovala poradenstvo pri vytvorení 
joint venture štruktúry dvoch významných sloven-
ských podnikateľských skupín za účelom následnej 
akvizície najväčšieho slovenského alternatívneho 
poštového podniku poskytujúcej tlačiarensko – 
distribučné a poštové služby v strednej Európe 
a printové, doručovacie a direct marketingové služ-
by, vrátane akvizície a usporiadania vzťahov v dcér-
skych spoločnostiach na Slovensku a v Čechách 
vrátane komplexnej úpravy akcionárskych vzťahov 
a refinancovaní skupiny v celkovom objeme nie-
koľkých desiatok miliónov eur, pri vstupe strate-
gického partnera do významnej IT spoločnosti, pri 
predaji 100 % akcií ďalšej poprednej IT spoločnosti 
vrátane vysporiadania súvisiacich vzťahov, pri pre-
daji developerského projektu v Bratislave zahŕňa-
júceho kombináciu predaja pozemku a investičnej 
spoločnosti pre významnú developerskú skupinu 
vrátane prípravy štruktúry transakcie v hodnote 
výrazne vyššej než 10 miliónov eur. Naša kancelá-
ria sa podieľala aj na príprave predaja viacerých 
menších podnikov, častí podnikov či spoločností 
z rôznych oblastí domácim alebo zahraničným 
subjektom.

SPOROVÁ AGENDA
Kancelária IKRÉNYI & REHÁK zastrešuje niekoľko 
stoviek sporov, vo viacerých prípadoch v hodnote 
niekoľkých desiatok miliónov eur, z rôznych oblastí 
najmä občianskeho práva, ochrany osobnosti, ne-
kalosúťažného konania, obchodného, insolvenčné-
ho, bankového a daňového práva, ako aj z oblasti 
náhrady škody z titulu porušenia európskeho prá-
va. Klientov zastupuje v konaniach so strategickým 
významom napríklad v oblasti autorských práv či 
energetiky. Súčasne poskytuje právnu podporu pri 
mimosúdnom vymáhaní niekoľkých tisícov pohľadá-
vok z oblasti poisťovníctva či rôznych služieb. Klien-
tov kancelária zastupuje aj v správnom súdnictve 
a ústavnom súdnictve. Kancelária taktiež spracúva 
analýzy a stanoviská k hroziacim alebo prebiehajú-
cim sporom, či vypracovanie alebo revíziu uplatňova-
ných procesných stratégií.

V roku 2019 sme zastupovali klientov v sporoch 
v hodnote približne 300 miliónov eur.
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KORPORÁTNE PRÁVO A PRACOVNÉ PRÁVO
Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne 
služby súvisiace s korporátnou agendou obchodných 
spoločností od zakladania spoločností, právne služ-
by pri ich činnosti, vnútorných procesoch a zmenách, 
akcionárskych vzťahoch vrátane práva cenných pa-
pierov, až po ich likvidácie. Poskytuje taktiež služby 
oprávnenej osoby pre register partnerov verejného 
sektora.

Medzi našich stálych klientov patria viaceré popredné 
ale aj začínajúce IT spoločnosti, stredné a veľké de-
veloperské a investičné spoločnosti, spoločnosti pô-
sobiace v oblasti prepravy a strojárenstva, armádnej 
techniky, holding dovozcov a predajcov osobných 
vozidiel rôznych značiek, ako aj spoločnosti z oblasti 
energetiky, odpadového hospodárstva a životného 
prostredia.

Najmä pre korporátnych klientov poskytuje advokát-
ska kancelária širokú podporu v rôznych oblastiach 
pracovného práva, vrátane prípravy interných pred-
pisov, postupov, pracovnoprávnej dokumentácie či 
v súvislosti s vysielaním a prijímaním zamestnancov, 
vrátane zastupovania klientov aj pred zahraničnými 
orgánmi. Rozsiahla pracovnoprávna agenda je spo-
jená aj s početnými insolvenčnými konaniami. Naša 
kancelária zastupuje korporátnych ale aj individuál-
nych klientov v pracovnoprávnych sporoch.
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