PARTNERSTVO POSTAVENÉ
NA PEVNÝCH ZÁKLADOCH

ĎALŠIE SLUŽBY
Ďalšími oblasťami, v ktorých kancelária poskytuje
svoje služby sú:

Viac informácii o advokátskej kancelárii
h&h PARTNERS nájdete na www.hhpartners.eu
Vaše otázky neváhajte smerovať na nižšie uvedené
kontaktné údaje.

• Právne aspekty reklamy a marketingu
• Trestné právo - obhajoba vtrestných konaniach
• Trestné právo - Zastupovanie poškodených
• Pracovné právo
• Právo neziskových spoločností
• Spotrebiteľské právo
• Právo priemyselného vlastníctva
• Vzdelávacia činnosť predovšetkým
pre oblasť medicínskeho práva

Advokátska kancelária h&h PARTNERS
Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko
Tel.:+ 421 (55) 694 39 91
Fax:+ 421 (55) 694 39 91
Web: www.hhpartners.eu
Email: oﬃce@hhpartners.eu

ODBORNOSŤ
NA PRVOM MIESTE

„V každom momente sa snažíme byť klientovi blízko a nastaviť
parametre vzájomnej spolupráce jeho osobitným potrebám.”.

PROFIL KANCELÁRIE
h&h PARTNERS je advokátskou kanceláriou špecializovanou na obchodné a medicínske/farmaceutické právo. Z ďalších právnych odvetví, možno spomenúť občianske, pracovné, rodinné právo a právo
duševného vlastníctva. Pri poskytovaní právnych
služieb kancelária úzko spolupracuje s externými
konzultantmi (lekári, psychológovia, bioetici, daňový poradcovia, audítori), čím zvyšuje synergiu svojej činnosti a dosahuje multidisciplinárne pokrytie
riešených problémov. Členovia kancelárie sa angažujú aj v akademickej oblasti, publikujú odborné
články a aktívne vystupujú na vedeckých konferenciách a odborných podujatiach.
Medzi klientov kancelárie patria domáce i zahraničné obchodné spoločnosti, neziskové organizácie,
ale aj fyzické osoby. Kancelária poskytuje právne
služby v slovenskom a anglickom jazyku.

NAŠA FILOZOFIA
Filozofiou kancelárie je poskytovanie vysokokvalifikovaných právnych služieb na báze profesionálneho a osobitého prístupu ku každému klientovi. Naša
činnosť sa vyznačuje schopnosťou nachádzať nové
riešenia a neuspokojením sa s rutinnými postupmi.
Nestačí nám byť len kvalitnými, chceme byť tvorcami nových štandardov v každej oblasti kde sa angažujeme.

MEDICÍNSKE/FARMACEUTICKÉ PRÁVO

ŠPECIALIZÁCIA
OBCHODNÉ PRÁVO
Kancelária poskytuje právne služby pre obchodné spoločnosti a to počnúc od ich zakladania, cez
ich korporátnu administráciu (organizácia Valných zhromaždení, zmeny spoločností, prevody
podielov) až po právne poradenstvo pri likvidácii
spoločností. Kancelária poskytuje komplexný právny
outsorcing pre klientov zo segmentu stavebníctva,
poisťovníctva, zdravotníctva, energetiky, reklamy/
marketingu, priemyselnej a lesnej výroby. Súčasťou
služieb kancelárie je riešenie zmluvnej agendy
(príprava zmlúv, zastupovanie pri obchodných rokovaniach) a sporovej agendy klientov s cieľom eliminácie rizík ich podnikania. Kancelária poskytovala
poradenstvo pri viacerých fúziach a akvizíciach
(domácich ako aj so zahraničným prvkom), súčasťou
ktorých bolo vypracovanie Due Diligence.

Špeciálnym zameraním kancelárie sú služby v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva. Okrem
právneho poradenstva je výstupom kancelárie aj
bohatá publikačná činnosť – 1 monografia, 2 zahraničné zborníky a niekoľko desiatok odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch. Služby
kancelárie využívajú poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti, subjekty farmaceutického trhu, ako
aj osoby poškodené pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. Kancelária sa zameriava na vypracovanie špecializovaných analýz týkajúcich sa otázok
poplatkov v zdravotníctve, dispozície časťami ľudského tela, otázkami reklamy/marketingu liekov
a zdravotníckych pomôcok a prípravou informovaných súhlasov. Vo všetkých týchto prípadoch poskytuje aj právne zastupovanie/poradenstvo vsúdnych sporoch, konaniach pred UDZS, ŠÚKL, či pred
samosprávnym krajom a Ministerstvom zdravotníctva SR. Vykonáva aj vzdelávaciu činnosť (workshopy, diskusie).

“Našou víziou je Váš úspech.
Preto vytvárame priestor istoty
pre dosahovanie Vaších cieľov.“

OBČIANSKE PRÁVO
V oblasti občianskeho práva kancelária poskytuje právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľností
(prevody, vysporiadavanie vlastníctva), rodinného
práva, ochrany osobnosti a zodpovednosti za škodu
s primárnou orientáciou na zodpovednosť za škodu
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a škody
spôsobené pri dopravných nehodách.

ZASTUPOVANIE V SPOROCH
Kancelária zastupuje klientov v sporových i nesporových konaniach pred súdmi, ako aj v konaniach
pred orgánmi štátnej správy. Právne zastupovanie
je na základe požiadavky klienta vykonávané na
všetkých stupňoch všeobecných súdov až po dovolacie konanie. Rovnako sa kancelária zameriava
na zastupovanie klientov pred Ústavným súdom SR
pri ochrane ich základných práv a slobôd ako aj pred
Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

