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Registračné číslo 
Rozhodcu  SACE 

RR-2011-002 

Titul, meno, priezvisko Ing. Ivan Brlej 

Spoločnosť Contracts Management Consultants s r.o. 

Sídlo spoločnosti 
Pestovateľská 8 
821 04 Bratislava 

Telefónne číslo +421 (0)903 829 426 

E-mail ivanbrlej@hotmail.com  

Vzdelanie 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Dubnica nad Váhom 
Vysoká škola dopravná, Žilina 

Pracovné zaradenie Manažér spoločnosti,  zmluvný manažér 

História profesijného 
pôsobenia 
 

Stručný popis praxe: Štyridsať ročná medzinárodná prax v oblasti 
zmluvného a projektového manažmentu,  manažment spoločností, 
spolupráca s nadnárodnými spoločnosťami na rôznych projektoch vo 
výstavbe. Praktická skúsenosť a znalosť technických, projekčných, 
inžinierskych, zmluvných, právnych a obchodných činností týkajúcich sa 
vyhľadávania, obstarávania a realizácie projektov na Slovensku, v Českej 
republike a na medzinárodnej úrovni. Poradenské služby zmluvného 
a projektového manažmentu pokrývajúce všetky činnosti od prípravy 
a obstarávania až po finančné ukončenie záväzkov realizovaných 
projektov - analýza zmluvných rizík, stratégie pre obstarávanie a realizáciu 
diela, príprava súťažných podkladov a zmluvných podmienok, 
vyhodnotenie ponúk, zmluvné jednania, zmluvný manažment a  
administratíva, príprava, riešenie a obhajoba zmien, nárokov a sporov, 
arbitrážna činnosť, lektorská činnosť v odbore zmluvného manažmentu  
a riadenia projektov, preklady FIDIC zmluvných podmienok, spolupráca 
s FIDIC organizáciou. 
 
Typy projektov: infraštruktúra, diaľnice, železnice, tunely, priehrady,, 
papierne a celulózky, hlinikáreň, atómová elektráreň, čističky odpadových 
vôd, kanalizácie, developerské projekty - komerčné a rezidenčné budovy, 
priemyselné závody a pod. financované EU, zo štátneho rozpočtu, bankami 
(EBRD, EIB, WB) alebo zo súkromných zdrojov. 
 
Zahraničná skúsenosť:  Kanada, USA, Nemecko, Malajzia, Thajsko, Irán, 
Bahrajn, Ruská Federácia, Ukrajina, Sýria, Cyprus, Saudská Arábia. 
  
Členstvo v profesijných združeniach: 
od 2007   SACE - Slovenská asociácia konzultačných inžinierov, prezident 

2013-2015, viceprezident 2010-2012, člen Registra Rozhodcov  
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od 2004          ACE - Asociácia čistiarenských expertov SR 
1998 – 2003  Asociácia profesionálnych inžinierov Cypru - ETEK 
1984 – 1994  Kanadská asociácia výroby papieru a celulózy – CPPA 

Skúsenosti v rozhodovaní 
sporov 
 

Mediácia a rozhodovanie sporov medzi objednávateľom/zhotoviteľom 
a zhotoviteľom/podzhotoviteľom pri meraných zmluvách a zmluvách 
ocenených na paušálnu sumu. 
-Účasť na arbitrážnom riešení sporu objednávateľ/zhotoviteľ  pre projekt 
na kľúč na zelenej lúke (Papiereň a celulózka Borneo - Malajzia), predĺženie 
lehoty výstavby, odškodnenie za oneskorenie, čerpanie výkonnostnej 
zábezpeky, 1987. 
-Rozhodnutie KRS v spore zhotoviteľ/podzhotoviteľ, nárok na dodatočné 
náklady a predĺženie lehoty výstavby (Hlinikáreň, Bahrain), 1994. 
-Rozhodnutie KRS v spore objednávateľ/zhotoviteľ, nárok na dodatočné 
náklady a predĺženie lehoty výstavby (Čistička odpadových vôd, čerpacie 
stanice a kanalizačný systém Cyprus), 2002. 
-Mediácia zhotoviteľ/podzhotoviteľ nárok na dodatočné platby (Tepelná 
elektráreň Cyprus), 2003. 
-Rozhodnutie KRS v spore objednávateľ/zhotoviteľ nárok na dodatočné 
platby, zadržané platby a predĺženie lehoty výstavby (Cestný projekt, 
Slovenská republika), 2011. 
-Účasť pri rozhodovaní KRS v spore objednávateľ/zhotoviteľ nárok na 
predĺženie lehoty výstavby  a odškodnenie za oneskorenie (Projekt 
diaľnice, Slovenská republika), 2011. 
-Rozhodnutie KRS v spore zhotoviteľ/podzhotoviteľ nárok na dodatočné 
platby, zadržané platby a predĺženie lehoty výstavby (Mestský kanalizačný 
systém, Slovenská republika), 2012. 

Znalosť FIDIC zmluvných 
podmienok 
 

Teoretická a pracovná znalosť hlavných FIDIC zmluvných podmienok 
(červená, žltá, zelená, strieborná, biela kniha). Praktické skúsenosti so 
zmluvným manažmentom, prípravou a realizáciou rôznych projektov vo 
výstavbe podľa červenej a žltej knihy FIDIC. 

Znalosť cudzích jazykov 
 

Slovenčina – materinský jazyk  
Angličtina – výborná znalosť 
Ruština – základná znalosť 

Iné 
 

FIDIC konferencie - New Delhi 2010, Davos 2011, Barcelona 2013 
Postgraduálne kurzy: 
1999-2001 FIDIC zmluvné podmienky 1999, Arbitráž v praxi, postup 

pre rýchle a efektívne vyriešenie sporov, Alternatívne riešenia 
sporov, Kontrakty typu BOT a PPP, Riešenie nárokov podľa 
zmluvných podmienok FIDIC, J.R. Knowles, Cyprus 

1998     Dokazovanie a obhajoba zmluvných nárokov podľa FIDIC 
zmluvných podmienok, Hawksmere, London, U.K. 

1990 Medzinárodný obchod, McGill University, Montreal, Quebec 
1988 Projektový manažment, McGill University, Montreal, Quebec 
1986/1989  Výroba celulózy a papiera / Recyklovanie a čistenie papiera,  

Canadian Pulp and Paper Association, Montreal, Quebec 
1983 Počítače a programovanie, BCIT, Vancouver, B.C., Kanada 




