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Číslo v Registri 
Rozhodcov  SACE 
 

2011-008 

Meno, Priezvisko 
 

Ing. Michal Berger 

Názov firmy 
 

Doprastav, a.s. 

Sídlo firmy 
 

Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
Realizačný závod Žilina: Jesenského 18, 010 37 Žilina 
 

Telefónne číslo 
 

+421 903 689 678 

E-mail 
 

michalberger.sk@gmail.com 

Web  
 

nie 

Vzdelanie 
 

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina 
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta - Odbor cestné staviteľstvo 

Pracovné zaradenie 
 

Riaditeľ závodu 

História profesného 
pôsobenia 
 

Stručný popis praxe: Po ukončení školy činnosť v stavebných 
spoločnostiach so zameraním na segment inžinierskeho staviteľstva. 
Praktická skúsenosť a znalosť technických, inžinierskych, zmluvných 
a obchodných aspektov týkajúca sa vyhľadávania, obstarávania a 
realizácie stavebných projektov. Znalosť legislatívnych podmienok pre 
verejné obstarávanie Slovenskej Republiky.  
Obchodná a realizačná činnosť - analýza zmluvných rizík, verejné 
obstarávanie a realizácii diela, príprava zmluvných podmienok, 
vyhodnotenie ponúk, zmluvné jednania, zmluvný manažment a  
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administratíva, príprava, riešenie a obhajoba zmien, nárokov a sporov. 
Obchodné a realizačné skúsenosti s výrobou materiálu pre stavebné 
účely (drvené kamenivo, asfaltové zmesi)   
 
Typy projektov: infraštruktúra, diaľnice,, tunel, mosty, čističky 
odpadových vôd, kanalizácie a pod. financované EU, zo štátneho 
rozpočtu, alebo zo súkromných zdrojov. 
 
Zahraničná skúsenosť:   Poľsko  
  
Členstvo v profesijných združeniach: 
od 2007    Úrad pre verejné obstarávanie, Odborne spôsobilá osoba pre 

verejné obstarávanie 
od 2011 SACE - Slovenská asociácia konzultačných inžinierov, člen 

Registra rozhodcov SACE 
od  2011   Slovenská komora stavebných inžinierov, Odborne spôsobilá  

osoba na činnosť stavbyvedúci – inžinierske stavby / dopravné 
stavby 

od 2014    Obvodný banský úrad v Prievidzi, , Odborne spôsobilá  
osoba vykonávať funkciu vedúceho lomu 

 

Skúsenosti v rozhodovaní 
sporov 
 

Príprava podkladov, administratíva, zmluvné jednania a obhajoba zmien 
zo strany Zhotoviteľa pri meraných kontraktoch a kontraktoch na pevnú 
cenu, pri projektoch: 

- Intenzifikácia ČOV a  rozšírenie kanalizácie v Žiline 

- Budova drogu ekspresowej S-69 Bielsko Biala – Žywiec – Zwardoň 

odcinek C2: Szare – Laliki KM 40+475 – km 43+155,74 (Poľsko) 

- D1 Sverepec-  Považská Bystrica, 1. úsek 0,000-4,900km 

- D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 

- D3 Svrčinovec - Skalité 

 

Znalosť FIDIC zmluvných 
podmienok 
 

Pracovná znalosť FIDIC zmluvných podmienok a dohôd: 
- Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu – červená kniha 

- Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu – červená kniha 

 

Znalosť cudzích jazykov 
 

Slovenský jazyk – materinský jazyk 
Anglický jazyk – stredná pokročilá úroveň 

Iné 
 

Kurzy: 
2002-2004 Doplnkové pedagogické štúdium,  

Žilinská univerzita v Žiline 
2007           Odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie,  

Úrad pre verejné obstarávanie 
2008           Cenotvorba, rozpočtovanie a ekonomika stavieb 

Asociácia stavebných cenárov 
2008           Interný auditor v systéme manažérstva kvality  
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Slovenská spoločnosť pre kvalitu  
 

2011           Cenotvorba, kalkulácie, rozpočtovanie a ekonomika  
stavieb – modul pokročilí 
Asociácia stavebných cenárov 

2011           Odborná spôsobilosť na činnosť stavbyvedúci – inžinierske 
stavby / dopravné stavby  
Slovenská komora stavebných inžinierov 

2011           Externý člen komisie pre rozhodovanie v konaní o 
 námietkach, externý člen osobitnej komisie na prerokovanie 
rozkladu – odbor stavebníctvo  
Úrad pre verejné obstarávanie 

2012           Podpora efektívnosti obchodného úseku 
SLCP Consulting, s.r.o. 

2014           Odborne spôsobilá osoba vykonávať funkciu vedúceho lomu  
Obvodný banský úrad v Prievidzi 

 

 


