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Sme advokáti a poradcovia, džentlmeni a dámy, ktorí 
chránia vaše práva, podnikanie, majetky, investície a 

financie. Nechajte nás byť zodpovednými za vaše 
rozhodnutia v živote a podnikaní.

www.steinigers.sk



Poskytujeme právne a obchodné 
poradenské služby na Slovensku, v Českej 
republike a v regióne strednej Európy. 
Pracujeme moderným, dynamickým a 
pragmatickým spôsobom, aby sme účinne 
poskytli našim klientom nami získané 
skúsenosti a znalosti.

Veľký dôraz kladieme na pracovné prostredie, lojalitu a 
serióznosť a snažíme sa budovať s našimi klientmi vzťah 
založený na dôvere, aby sa mohol na nás klient 
kedykoľvek a kdekoľvek obrátiť.

Poskytovanie právnych služieb nie je len bežnou 
prácou. Je to životné poslanie a záväzok, ktorý si 
vyžaduje predurčené vlastnosti a schopnosti, ako aj 
prepojenie práva s vašim osobným a obchodným 
životom.

O nás



Naša práca a obchodné 
aktivity sú založené na 
zásadách, ktoré jasne definujú 
našu pozíciu a prístup k našim 
klientom, podnikateľskému 
prostrediu a kolegom. 
Budujeme vzťahy založené na 
dôvere, poctivosti, vernosti a 
oddanosti všetkým 
záležitostiam, ktoré sú nám 
zverené.

Náš prístup

Svedomitá práca, jasné 
dohody a individuálny prístup 
ku každému. Sme oddaní 
našim princípom a ctíme si ich.



PREČO SME ÚSPEŠNÍ? PRETOŽE ...

Právo je naša vášeň a životný štýl. 
Každý deň, každú hodinu, každú minútu

sa staráme o váš život a váš biznis.



Poskytovanie právnych služieb na najvyššej 
úrovni znamená spojenie práva s osobným 
a podnikateľským životom. Práve vďaka 
tomu sme naším klientom stále bližšie v 
chápaní ich problémov v živote a podnikaní. 

Pri našej práci vychádzame z najnovších 
odborných poznatkov ako aj z globálnych a 
lokálnych trendov, ktoré dokážu zabezpečiť 
aktuálnosť a dôslednosť našich riešení. 
Naša pridaná hodnota je v našich 
skúsenostiach a vedomostiach. 

Čo robíme

Poznáme svet, podnikanie, 
moderné technológie, ale aj 
staré dobré a overené 
riešenia.



Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov
Autorské právo a priemyselné vlastníctvo
IT právo a komunikácia (ICT)
Blockchain, Kryptomeny a Umelá inteligencia (AI)
Compliance
Spotrebiteľské právo a E-Commerce
Korporátne právo, Fúzie / akvizície (M&A)
Právo nehnuteľností a Developing
Zdaňovanie, Daňové plánovanie, Daňové spory
Financovanie, Investovanie, Kapitálové trhy
Medzinárodný obchod
Trestné právo

Špecializujeme sa na …  



Vedúci Team

Ondrej Steiniger
Partner

Nehnuteľnosti, Korporátne právo
Trestné právo

Lukáš Steiniger

Partner

Duševné a priemyselné vlastníctvo
Compliance, IT právo



Odporúčania
Čo o nás hovoria naši klienti?

“Pre nás, ako globálnu 
firmu, nebolo jednoduché 
zaoberať sa komplexnými 
korporátnymi a daňovo-
právnymi otázkami. No v 
Steiniger nám pomohli 
vytvoriť efektívnu 
štruktúru podnikania.”

“Veľká pridaná 
hodnota za čas 
strávený s týmito 
chlapíkmi.”

“Na Steiniger vždy 
oceňujeme 

profesionálny 
prístup a zmysel pre 

detail!”



Česko
Office Praha

Slovensko
Office Bratislava

Národní 37
110 00 Praha

Česká republika

Ružinovská 42
821 03 Bratislava

Slovenská republika

+421 910 979 919
+421 2 204 20 230

info@steinigers.com



Referencie
Najdôležitejším výsledkom našej každodennej práce sú transakcie, ktoré sme zrealizovali, a prípady, ktoré 
sme vyriešili alebo vyhrali. Toto je náš najlepší odkaz a najlepší spôsob, ako môžete vidieť naše kvality a 

skúsenosti a na čo môžeme byť skutočne hrdí.



Moderné právne služby
www.steinigers.sk


