
 
Curriculum Vitae 
 
Peter Demčák                                                       
 

 
Pracovné skúsenosti 
 
 

1/2017 – súčasnosť  TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.  
    Oddelenie pre hospodársku súťaž 
    Vedúci, Counsel 
 

 Zodpovednosť za riešenie prípadov v oblasti verejného obstarávania, 
hospodárskej súťaže a regulovaných odvetví; poskytovanie právneho 
poradenstva v uvedených oblastiach, komunikácia s klientmi a tretími stranami. 
 

 Zastupovanie klientov pred orgánmi verejnej moci, napr. Štátna veterinárna 
a potravinová správa, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a pod.  

 
 Organizovanie školení a prednášková činnosť najmä v oblasti ochrany 

hospodárskej súťaže. 

 
 
6/2013 – 9/2016  Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

Odbor kartelov 
    Riaditeľ 
 

 Zodpovednosť za vyšetrovanie kartelových prípadov, vrátane vydávania 
rozhodnutí v správnom konaní. Posudzovanie a riešenie žiadostí 
o whistleblowing, žiadostí o udelenie leniency programu (programu 
zhovievavosti), žiadostí o urovnanie, prešetrovanie podaní a podnetov na 
protizákonné konanie.  
 

 Riadenie a manažovanie tímu; rozhodovanie o začatí prešetrovaní o porušovaní 
zákona vrátane prípravy a uskutočňovania inšpekcií v podnikateľských 
priestoroch, ako aj inšpekcií vykonávaných Európskou komisiou na Slovensku. 
Spolupráca s národnou Jednotkou pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT). 
Komunikácia s podnikateľmi, právnymi expertmi a tretími stranami. 
 

 Zastupovanie Protimonopolného úradu v rokovaniach s inými národnými 
súťažnými autoritami, Direktoriátom Európskej komisie pre hospodársku súťaž 
a orgánmi verejnej moci. 
 

 Aktívna participácia na príprave kartelovej legislatívy, soft law (usmernení, 
odporúčaní) a interných právnych predpisov. 

 



 Advokačné aktivity – školenia a tréningy v oblasti hospodárskej súťaže; 
interakcia s ostatnými oblasťami práva a podnikania. 

 
 Organizovanie a aktívna participácia na odborných konferenciách, seminároch 

a fórach; odborné príspevky (prednášky a články). 

  
8/2012 – 6/2013 Havel, Holásek & Partners, s.r.o., Advokátska kancelária, 

Bratislava, Slovakia (Česká a Slovenská právnická firma) 
    Právny Expert 
     

 Zodpovednosť za riešenie prípadov v oblasti hospodárskej súťaže, 
regulovaných odvetví a verejného obstarávania; poskytovanie právneho 
poradenstva v uvedených oblastiach; komunikácia s klientmi a tretími stranami. 

 
 Zastupovanie klientov v šetrení a správnom konaní pred Protimonopolným 

úradom Slovenskej republiky.  
 

 Organizovanie školení; prednášková činnosť v oblasti ochrany hospodárskej 
súťaže. 
 

 Rozvoj a vedenie slovenského súťažného oddelenia v rámci advokátskej 
kancelárie.  

 
 

8/2003 – 8/2012  Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
 Odbor legislatívno-právny a európskych záležitostí 

Riaditeľ 
 

 Právne poradenstvo pri posudzovaní a vyšetrovaní jednotlivých prípadoch 
porušenia zákona. Príprava súťažnej legislatívy vrátane soft law (odporúčaní, 
usmernení). Zastupovanie úradu pred Európskou komisiou v pracovných 
skupinách pre súkromnoprávne vymáhanie súťažných pravidiel, člen skupiny 
pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Súdnym dvorom Európskej únie. 

 Zastupovanie úradu v súdnych sporoch – súdne prieskumy administratívnych 
rozhodnutí úradu, žaloby o náhradu škody a pod. 
 

 Súťažná advokácia – workshopy, tréningy, školenia 
 

 Príspevky do odborných periodík 
 

 
Vzdelanie 

09/1997 – 09/2002 Univerzita Komenského, právnická fakulta, Bratislava, Slovenská 
republika  

    II. stupeň: Magister práv 

 
 



Publikácie: 

 
Články a príspevky týkajúce sa ochrany hospodárskej súťaže: E-competition, Antitrust, Bid-rigging publikácie, EU 
and SK Legal News, Competition Flash, e-právo, Forum etc. 

 
Jazykové znalosti: 

 
Slovenský jazyk: rodný jazyk 
Anglický jazyk:  plynule 
Poľský jazyk:   plynule 
Český jazyk:  plynule 
Nemecký jazyk:  základy 
Ruský jazyk:   základy 

 
 
 
Bratislava 4. marca 2019 


